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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2018, de 1 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

No dia um de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento. 

Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. ---------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, por motivos pessoais. -------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara para: ----------------------------------------------------------------------------------  

 Respondendo ao solicitado na reunião anterior, pelo senhor Vereador, eng.º João Domingues, 

informar sobre os custos do evento «Natália Terra do Pai Natal 2017». O valor final apurado 

da despesa foi de 57 mil euros. O sr. Presidente entregou documento com a desagregação das 

despesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dar nota que foram enviadas as candidaturas dos cidadãos que tiveram as suas primeiras 

habitações afetadas pelos incêndios de outubro 2017. ----------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para colocar 3 questões: ----------------------------------------- 

 Estrada de Fontão/Salgueiro - Tem o sr. Presidente conhecimento dos problemas que os 

munícipes tem tido naquela estrada? -------------------------------------------------------------------- 
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 Educação – Qual a situação do Colégio da Nossa Senhora da Apresentação e da EPADRV? -- 

 Juntas de Freguesia – Quando é que a Câmara Municipal paga as despesas com as Marchas 

Populares de 2017? Quando serão realizados os contratos de delegação de competências com 

as Juntas de Freguesia? ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara respondeu: --------------------------------------------------------------------------  

 Estrada de Fontão/Salgueiro – Nesta data está a ser feito o que pode ser feito. É uma via que 

está a ser intervencionada. Está sinalizada e os utentes devem circular com a atenção 

necessária. Tem alertado o empreiteiro para não descurar a sinalização e irá voltar a fazê-lo.  

 Educação - Colégio Nossa Senhora da Apresentação – Realizou-se uma reunião com a 

senhora Secretária de Estado da Educação. Foram colocados todos os cenários e ficou de ser  

agendada uma nova reunião,  desta vez com a Câmara Municipal. O que se tenta fazer é 

procurar colar a atual situação do Colégio com aquilo que aconteceu com a EPADRV em 

2001/2002, onde assistimos a uma nacionalização da escola. Pode ser que essa solução seja 

adotada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EPADRV - Realizou-se uma reunião com o diretor da escola. Do ponto de vista financeiro 

uma transferência do Estado permitiu um certo alívio de tesouraria. O senhor diretor da escola, 

com o apoio da Câmara Municipal, está a tentar negociar um acordo com o governo, no 

sentido de ser paga a dívida. Do ponto de vista de organização da escola aguardamos pelo 

final do mandato do conselho geral. -------------------------------------------------------------------- 

 Juntas de Freguesia – A minuta do contrato de delegação de competências será presente à 

próxima reunião desta Câmara com o objetivo de o remetermos à Assembleia Municipal, 

órgão com competência para o aprovar. --------------------------------------------------------------- 

Os pagamentos às Juntas de Freguesia estão a ser processados. ----------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

2 – ORÇAMENTO 2017 – RETIFICAÇÃO À 14.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 

E 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA -------------------------------------------------------  

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

retificou a 14.ª alteração ao orçamento com 364.350,00€ (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e 

cinquenta euros) de reforços e 1.344.350,00€ (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil e trezentos e 

cinquenta euros) de anulações, na despesa e realizou a 1.ª alteração ao orçamento da receita com 

anulações, no valor de 980.000,00 € (novecentos e oitenta mil euros). ------------------------------------------- 

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

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

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

3 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – ARTIGO 15.º - 

DECLARAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DGF, de 26 de janeiro 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Nos termos do artigo 15º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 17º do Decreto de Lei nº 127/2012, de 21 de junho, devem os dirigentes enviar até 31 de janeiro, à 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal, declarações comprovativas de registo dos compromissos 

plurianuais e da situação sobre pagamentos e recebimentos em atraso, documentos que se anexam. De 

referir que as declarações são apenas para tomada de conhecimento e farão parte do relatório de contas.”  

 Declarações do senhor Presidente da Câmara Municipal, ambas de 26 de janeiro de 2018, que a 

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

“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea a) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação da Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2017 se encontram 

devidamente registados no sistema de contabilidade do Município de Vagos, não estando registados na 

base central de encargos plurianuais a que alude a citada alínea pelo facto daquela ainda não ter sido 

disponibilizada pela Direção-Geral das Autarquias Locais.” 

e  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea b) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação das Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março, que, à data de 31 de dezembro de 2017 não existiam pagamentos em atraso nos termos 

definidos na referida Lei. 

Ainda nos termos e em cumprimento do mencionado normativo, conjugado com o art.º 17.º do Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação do Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, identificam-

se os recebimentos em atraso à data de 31.12.2017: 

CLASSIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO VALOR     € 

02020603 Ocupação da via pública 6.405,18 

02020605 Publicidade 1.049,85 

06030199 Transferências correntes 4.143,78 

070199 Out. vendas bens correntes 6.174,32 

07020804 Serviços desportivos 11.804,00 

07020902 Resíduos sólidos 38.919,29 

07020904 Trabalhos por conta de particulares 135,79 

150101 Repos. não abatidas nos pagamentos  217,41 

                       TOTAL 68.849,62 

 

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

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

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

4 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA--------------- 

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

 Informação do CDGF, de 26 de janeiro de 2018; --------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 26 de janeiro de 2018: «À reunião da CM». ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, delegar no sr. Presidente da Câmara a 

autorização para o aumento temporário dos fundos disponíveis, enquanto se continuar a verificar a 

ausência de pagamentos em atraso. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 - MUNICÍPIO DE VAGOS - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA – EXECUÇÕES FISCAIS – 

PROTOCOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

 Protocolo entre a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Município de Vagos, que a seguir 

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

“Entre, 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com sede na Rua da Prata n.º 10, 2.º, em Lisboa, com o número 

de identificação fiscal 600084779, neste ato representada pela Diretora-Geral, Helena Maria José Alves 

Borges, na qualidade de 1º outorgante,  

e 

Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público de base territorial, contribuinte fiscal nº 506 912 

833, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, neste ato representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, abreviadamente e para efeitos deste Protocolo, designado por 

Município, na qualidade de 2.º outorgante, 

Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 7º do Decreto-Lei 433/99, de 26 de Outubro, na versão 

aditada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 

25 de maio, a competência para cobrança coerciva de impostos e outra receitas administrados pelo 

Município pode ser atribuída à administração tributária mediante protocolo,  

é celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª                                            

Objeto e âmbito 

1. O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições em que a administração 

tributária é competente para a cobrança coerciva dos seguintes taxas e outras receitas administradas 

pelo Município: 

- Taxas; 

- Coimas; 

- Outras dívidas que devam ser pagas por força de ato administrativo 
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2. A AT é competente para a cobrança coerciva de taxas ou outras receitas, administradas pelo 

Município indicadas no número anterior que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos: 

a) o prazo legal de pagamento voluntário tenha ocorrido após 2016/04/01; 

b) ainda não tenha sido instaurado processo executivo.  

Cláusula 2 ª 

Obrigações do Município 

O Município compromete-se a: 

a) Emitir o título executivo para cobrança das dívidas identificadas na cláusula 1.ª, com os 

requisitos previstos no artigo 162.º e 163.º do CPPT; 

b) Proceder à pré inserção dos elementos da certidão de dívida e enviar, em formato digital, a 

respectiva certidão no portal de finanças; 

c) Só proceder à pré inserção da certidão de dívida para efeitos de instauração do PEF, após o 

decurso dos prazos legais de contestação.  

d) Assegurar o pagamento dos encargos do processo de execução fiscal nos casos em que, 

independentemente da causa, ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução fiscal; 

e) Assegurar a intervenção judicial, no desenvolvimento de processos de contencioso 

administrativo e judicial relativos aos tributos identificados na cláusula 1.ª. 

Cláusula 3ª 

Obrigações da AT 

A AT compromete-se a: 

a) instaurar os processos de execução fiscal no serviço de finanças do domicilio ou sede do 

devedor; 

b) transferir para o Município as quantias cobradas no processo de execução fiscal 

constantes do título executivo referido na alínea a) da cláusula 2.ª, acrescido dos juros de mora 

apurados no PEF; 

c) abater às quantias a que se refere a alínea anterior o valor dos encargos que, nos termos 

da alínea d) da clausula 2.ª, são da responsabilidade do Município. 

Cláusula 4ª 

Dever de reserva e sigilo fiscal 
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Os outorgantes ficam obrigados a manter confidencial e a não divulgar de qualquer forma os dados e 

outros elementos de que venham a ter conhecimento no âmbito do desenvolvimento do presente protocolo, 

ficando, igualmente, obrigados à observância do dever de sigilo fiscal. 

Cláusula 5ª 

Vigência e produção de efeitos 

1. O presente Protocolo de Cooperação é estabelecido por tempo indeterminado, entrando em vigor 

após a sua assinatura. 

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, o presente Protocolo pode cessar os seus efeitos a 

todo o momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, sem necessidade de justificação, conquanto 

que o faça com uma antecedência de 60 dias, relativamente à data para a qual se pretenda o termo da sua 

vigência.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo e autorizar o senhor 

Presidente a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve o NAJ 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 janeiro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 104.524,57 € (cento e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos).  

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 15 a 27 de janeiro, no âmbito de:---------------------------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – 2 despachos; -------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), 5 despachos; ---------------------------------------------------------------- 

 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. ----------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS - 2018 ----------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do sr. Presidente da Câmara que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Considerando que: 

o Estabelece o n.º 2 do art.º 16.º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais 

(RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a “a assembleia municipal 

pode, por proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a 

estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais, objetivas ou 

subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios”; 

o O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela Lei  n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro determina na alínea d) do n.º 2 do art.º 7.º que o regulamento que 

crie taxas municipais ou taxas das freguesias contém obrigatoriamente, sob pena de nulidade, 

as isenções e sua fundamentação, cumprindo-se, desta forma, o princípio da legalidade 

tributária caso os respetivos regulamentos identifiquem e fundamentem as isenções e reduções; 

o Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a norma 

evocada no ponto anterior, as isenções e reduções; 

o Importa delimitar um procedimento conforme com as normas identificadas que permita 

agilizar a tramitação ora vigente. 

Face ao descrito proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação, autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16.º do RFALEI, a vigorar 

a partir de 1 de janeiro de 2018, delimitada nos seguintes termos: 

1. No exercício económico de 2018, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 50.000,00 € (Cinquenta mil euros) como limite 

à despesa fiscal. 

2. Até ao limite fixado no número anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou 
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reduções, dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito pelo 

princípio da legalidade tributária. 

3. Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, deve o 

Presidente da Câmara Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções concedidas ao 

abrigo da presente autorização identificando o sujeito passivo, natureza da 

atividade/operação respetiva e valor da despesa fiscal. 

Mais proponho que, relativamente a esta matéria, a Assembleia Municipal ratifique as deliberações 

que, entretanto, a Câmara Municipal tomou no corrente ano de 2018.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade , remeter à Assembleia Municipal para aprovação, 

autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16.º do RFALEI, a vigorar a partir de 

1 de janeiro de 2018, delimitada nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------- 

 No exercício económico de 2018, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 50.000,00 € (Cinquenta mil euros) 

como limite à despesa fiscal. -------------------------------------------------------------------------- 

 Até ao limite fixado no número anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou 

reduções, dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito 

pelo princípio da legalidade tributária. ------------------------------------------------------------ 

 Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, deve o 

Presidente da Câmara Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções 

concedidas ao abrigo da presente autorização identificando o sujeito passivo, natureza 

da atividade/operação respetiva e valor da despesa fiscal. ------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, que a Assembleia Municipal ratifique todas as deliberações que, 

relativamente a esta matéria, a Câmara Municipal tomou no corrente ano de 2018. --------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 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 10 de janeiro de 2018, solicitando “a isenção do pagamento de todas as taxas 

referentes à festa de Martir São Sebastião a realizar no dia 21/01/2018, na Vila de Soza”; ----------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 111,50€ (cento e onze euros e cinquenta cêntimos); ------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 17 de janeiro de 2018: “ Deferida face 

á informação técnica. À próxima reunião da Câmara Municipal para a ratificação.” ------------------------ 

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

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO INÁCIO, N.ª SR.ª DAS CANDEIAS E SÃO 

BRÁS 2018 - BOCO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo Inácio, N.ª das Candeias e São Brás 

2018 do Boco, solicitando a isenção das taxas das licenças para os festejos a realizar nos dias 2,3 

e 4 de fevereiro de 2018, no lugar do Boco; --------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 251,70€ (duzentos e cinquenta e um euros e setenta cêntimos); ----------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 17 de janeiro de 2018: “ Deferido, 

conforme informação técnica datada de 17/01/2018. À reunião de Câmara, para ratificar.” ----- 

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

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5 – MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – JOSÉ CARLOS – COMÉRCIO A 

RETALHO DE PEIXE, LDA – BANCA Nº 1 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO 

DO DIREITO DE OCUPAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Carlos – Comércio a retalho de peixe, Lda., de 12 de janeiro de 2018; ----- 

 Informação do NAJ, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – JOSÉ CARLOS – COMERCIO A 

RETALHO DE PEIXE, LDA – BANCA Nº 2 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO 

DO DIREITO DE OCUPAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de José Carlos – Comércio a retalho de peixe, Lda, de 12 de janeiro de 2018; ------ 

 Informação do NAJ, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – VOLTAR AO MAR,LDA – COMERCIO 

A RETALHO DE PEIXE, LDA – BANCA Nº 3 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO 

DO DIREITO DE OCUPAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Voltar ao Mar; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 29 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – ROSA MARIA DE JESUS RODRIGUES  

– BANCA Nº 4 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

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

 Requerimento de Rosa Maria de Jesus Rodrigues, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------- 

 Informação do NAJ, de 23 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 
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sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 - MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – ROSA MARIA DE JESUS RODRIGUES – 

BANCA Nº 5 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

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

 Requerimento de Rosa Maria de Jesus Rodrigues, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------- 

 Informação do NAJ, de 23 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 - MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – SILVIA CRISTINA SANTOS SILVA – 

BANCA Nº 6 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

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

 Requerimento de Sílvia Cristina dos Santos Silva, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------ 

 Informação do NAJ, de 23 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 24 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 
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concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

11 - MERCADO DO PEIXE – PRAIA DA VAGUEIRA – EUCLIDES PEREIRA DO CÉU – BANCA 

Nº 7 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO -----------  

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

 Requerimento de Euclides Pereira do Céu, de 15 de janeiro de 2018; --------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 22 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de janeiro de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que, em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado de Peixe, apenas 

concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de dezembro de 2018, 

sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder vir a ser revista, se for 

o caso.”--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

12 - CARLOS GONÇALO PAGAU FERREIRA BATISTA - LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO – 

DREAMSCAPE 2018 - VAGASPLASH – PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------- 

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

 Requerimento de Carlos Gonçalo Pagau Ferreira Batista, com registo nesta Câmara Municipal em 

28 de dezembro de 2017, solicitando a emissão da licença especial de ruido, para a realização de 

um evento com música gravada, com DJ`s, no Vagasplash, na Praia da Vagueira; - 

 Informação do NAJ, de 24 de janeiro de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

«Perante tudo o exposto, designadamente: 
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a) Parecer desfavorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora; 

b) Parecer condicionado da GNR de Vagos; 

c) Reclamações dos munícipes, relativamente a eventos da mesma natureza para o mesmo 

local; 

d) Ausência de medidas efetivas de redução do ruído; 

Propõe-se o indeferimento da pretensão, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 4.º e n.º 1 do 

artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído. 

Dada a proximidade da data de realização do evento, deve ser dispensada a realização da 

audiência prévia do interessado, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 124.º do Código do 

Procedimento Administrativo, sem prejuízo do requerente/promotor ser convidado a pronunciar-

se sobre o teor da presente proposta de indeferimento, via e-mail, até às 18H00 do próximo dia 

30/01/2018.»---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato de 25 de janeiro de 2018:« À próxima 

reunião da Câmara Municipal» ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do NAJ, de 31 de janeiro de 2018, concluindo: 

«Perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento dos pedidos de licença especial de 

ruído e de instalação de recinto para a realização do evento em causa, no pressuposto de que as 

medidas apresentadas serão escrupulosamente cumpridas.» 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato: « Juntar ao respectivo processo, para 

efeitos de análise conjunta na próxima reunião de Câmara.» ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de ruído para 

a realização do evento em causa, no pressuposto de que as medidas apresentadas serão 

escrupulosamente cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 - CARLOS GONÇALO PAGAU FERREIRA BATISTA - LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE 

RECINTO – DREAMSCAPE 2018 - VAGASPLASH – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Carlos Gonçalo Pagau Ferreira Batista, com registo nesta Câmara Municipal em 

28 de dezembro de 2017, solicitando a emissão da licença de instalação de recinto, para a 

realização de um evento com música gravada, com DJ`s, no Vagasplash, na Praia da Vagueira; - 

 Informação do NAJ, de 24 de janeiro de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

«Perante o exposto, e pese embora o recinto reúna as condições técnicas que, eventualmente, 

poderiam permitir a realização do evento, propõe-se o indeferimento da pretensão por força da 

proposta de indeferimento da licença especial de ruído»; 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato: de 25 de janeiro de 2018 : « À próxima 

reunião da Câmara Municipal.» ----------------------------------------------------------------------------  

 Informação do NAJ, de 31 de janeiro de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

«Perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento dos pedidos de licença especial de 

ruído e de instalação de recinto para a realização do evento em causa, no pressuposto de que as 

medidas apresentadas serão escrupulosamente cumpridas.» 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato: «Juntar ao respectivo processo, para 

efeitos de análise conjunta na próxima reunião de Câmara.» ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licença de instalação de recinto 

para a realização do evento em causa, no pressuposto de que as medidas apresentadas serão 

escrupulosamente cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico) proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

14 – FESTIVAL VAGOS METAL FEST – 2017 – REPORT FINAL --------------------------------------- 

Presente “Report final do estudo de impacto económico do festival Vagos Metal Fest.”. --------------------- 

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

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

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

15 – FESTIVAL VAGOS METAL FEST – ADENDA AO PROTOCOLO--------------------------------- 

Presente: 

 Adenda ao Protocolo, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
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«FESTIVAL VAGOS METAL FEST 

PROTOCOLO 

ADENDA 

O Festival VAGOS METAL FEST é, reconhecidamente, um evento que se afirmou no contexto 

regional e nacional como um dos maiores festivais de Verão dedicado à música Heavy Metal. 

Este Festival, que projeta o nome de Vagos para lá das fronteiras do município, da região e do 

país, valoriza o legado cultural do concelho, potencia os seus recursos naturais e o seu espólio 

cultural material e imaterial. 

Ademais, tem um grande impacto direto na economia do concelho e, em particular, na freguesia 

de Vagos e Santo António, pelo facto de acolher milhares de pessoas nos dias em que decorre o 

evento. 

Os relatos pessoais e os relatórios oficiais, resultantes da audição do público, são prova disso. 

Por outro lado, no contexto da população residente, a opinião dos munícipes é unânime em 

considerar este Festival como positivo para o concelho (Muito positivo - 70%; Positivo - 30%), 

facto que, a todos, deverá ser interiorizado como um incentivo para a continuidade do Festival, 

e maior responsabilidade e entrega por parte das entidades promotoras, no sentido da sua 

melhoria. 

A experiência adquirida das edições anteriores empurra-nos então no sentido de dar ao Festival 

VAGOS METAL FEST uma nova dimensão, que, por um lado, vá de encontro com as 

necessidades de melhoria, e, por outro lado, projete definitivamente este Festival como sendo o 

maior e melhor festival de Verão de música Heavy Metal que se realiza em Portugal, ou seja, 

que projete este Festival para ser o “Único”. 

Para tal, todas as entidades promotoras estão de acordo em dotar o Festival com mais um palco, 

que será destinado a acolher, gratuita e prioritariamente, as bandas da Região de Aveiro que 

se enquadrem no espírito do Festival, que estão a dar os primeiros passos e que necessitam de 

serem “vistas”. Para essas, estar em palco no Festival VAGOS METAL FEST será, 

certamente, uma oportunidade única. Para o público em geral, que estará a vê-las, sê-lo-á, 

também. 
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Assim, é necessário alterar a atual forma de organização e funcionamento do Festival, bem 

como harmonizar, em complementaridade, a atuação dos diferentes tipos de banda, sendo que, 

as atrás referidas, atuarão nos intervalos livres de intervenção das principais bandas de cartaz. 

Para a prossecução dos objetivos atrás expostos, os promotores do Festival VAGOS METAL 

FEST acordam entre si outorgar a presente Adenda ao protocolo e aditamento, outorgados em 

___/___/___ e ___/___/___ respetivamente, nos seguintes termos: 

1º 

A empresa Courtesy Mountain Unipessoal, Lda, pessoa coletiva número 514 410 329, com sede 

no Centro Social e Administrativo da ZIV, Lote 141, 3840 - 385 Vagos, representada por Luís 

Francisco Barreiro Salgado, fica obrigada a: 

a) Incluir no Festival VAGOS METAL FEST a atuação, gratuita e prioritária, das bandas da 

Região de Aveiro que se enquadrem no espírito do Festival, que estão a dar os primeiros passos 

e que necessitam de serem “vistas”; 

b) Assegurar os respetivos meios técnicos para a atuação dessas bandas; 

c) Proceder à seleção dessas bandas, em função da sua qualidade; 

d) Assegurar a divulgação promocional dessas bandas. 

2º 

O Município de Vagos, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da Saudade, em 

Vagos, representado por Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, e a União de Freguesias de Vagos e Santo António, pessoa coletiva número 

510840760, doravante denominada União de Freguesias, com sede na Rua Padre Vicente Maria 

da Rocha, nº 190, em Vagos, representada pelo seu Presidente, Fernando Julião, ficam 

obrigados a: 

a) Contratar os palcos e estruturas diversas para os espetáculos, como seja a régie, 

bilheteiras e wc´s públicos; 

b) Contratar a equipa de segurança privada. 

                   3º 

A presente Adenda produz efeitos com a edição do Festival VAGOS METAL FEST do presente 

ano. 
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4º 

Em tudo o mais se mantem o disposto nos atrás referidos Protocolo e Aditamento Vagos, A 

empresa Courtesy Mountain O Município de Vagos A União de Freguesias de Vagos e Santo 

António» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16 – MUNICÍPIO DE VAGOS (MV) – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO CENTRO NORTE DE 

PORTUGAL (ANCNP) – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (AEV) – CLUBE DE 

NATAÇÃO DE VAGOS (CNV) – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – NATAÇÃO ADAPTADA 

JUNTO DA POPULAÇÃO ESCOLAR ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 26 de janeiro de 2018, anexando proposta de protocolo de colaboração;- 

 Proposta de Protocolo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de janeiro de 2018: «À Reunião Câmara».  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de colaboração 

e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------------ 

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

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

17 – MUNICÍPIO DE VAGOS – ESCOLA DE DANÇA DESPORTIVA RITMO DAS FORMAS – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - II RITMO DAS FORMAS VAGOS OPEN -------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 26 de janeiro de 2018, anexando proposta de protocolo de colaboração;  

 Proposta de Protocolo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 147, no valor de 12.000,00 € (doze mil euros); ------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de janeiro de 2018: «À Reunião Câmara».  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de colaboração 

e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------------ 
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Deve o NEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

18 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - CAFÉ BOA HORA – GAFANHA DA BOA HORA – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Nuno Rafael Matos Sarabando, de 06 de dezembro de 2017, requerendo que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Boa Hora», sito em Gafanha 

da Boa Hora - Vagos, seja alargado como segue: ----------------------------------------------------------  

Sexta-feira, sábado, domingo, feriados e vésperas de feriados das 02H00M às 04H00M, para o 

ano 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da NAJ, nº 10/MMD/2018 de 25 de janeiro de 2018; --------------------------------------  

 Parecer da GNR, de 22 de janeiro de 2018: “favorável, desde que não implique conflitos com os 

moradores, nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual excesso de ruído no 

interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída dos seus clientes.” ; --------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 15 de janeiro de 2018; ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de janeiro de 2018: “À Próxima 

Reunião de Câmara.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SOZA – PROC.º E06-2017 –  

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPOP, de 19 de janeiro de 2018, para efeitos de prorrogação de prazo, concluindo: 

“ conceder a prorrogação de prazo requerida.” ---------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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“ Tendo em conta a informação da fiscalização…considero ser de aceitar o pedido de 

prorrogação do prazo de conclusão da empreitada para o dia 31-01-2018;” ----------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 29 de janeiro de 2018, que a seguir 

se transcreve: “Concordo, aceite-se o pedido, à Reunião de Câmara para ratificação”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente. - 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 22/90 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PREDIAQUE - 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA HORA  

O presente ponto foi retirado e remetido para o senhor Vereador prof. Pedro Bento para estudo e 

apresentação de proposta de resolução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – GRANGESIL CONSTRUÇÕES LDA - PROC.º 18/08 – CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

– LICENÇA ESPECIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Grangesil Construções, Lda, solicitando a junção de vários elementos; --------- 

 Informação da DU, de 05 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 12 de janeiro de 2018 concluindo: “Concordo com a informação 

prestada…no seguimento das informações de 12/12/17 e 13/12/17,da SADU e da fiscalização, 

respetivamente. Deverá o processo ser submetido à CM, para deliberar quanto à intenção de 

declarar a caducidade do processo, após audiência prévia dos interessados e ainda, quanto ao 

interesse na conclusão da obra, devendo proceder-se conforme a conclusão do parecer jurídico 

nº32/SJ/2017de 11/9/17 …prestado noutro processo e que se encontra em doc. associado no PI 

11671/17,1…” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de janeiro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DU 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 onze horas e trinta e três 

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

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


