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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 02/2018, de 18 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de janeiro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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 dr.ª Susana 

Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do senhor Vereador, 

prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, por motivos pessoais. ---------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

1. O Tribunal de Contas já visou os dois contratos relativos à estrada Rines-

Sanchequias. O contrato de empreitada e o contrato do empréstimo. Brevemente 

reuniremos com o empreiteiro para tratar de todos os procedimentos necessários 

ao início dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Como é do conhecimento público as obras de saneamento em Salgueiro e Fontão 

apresentam desconformidades. Têm sido registados vários assentamentos nas 

zonas de abertura de valas. O empreiteiro assumiu e assume a responsabilidade 

pela boa conclusão dos trabalhos. Para já tanto a Câmara Municipal como a AdRA 

têm articulado com o empreiteiro no sentido de resolver o problema. É uma 
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situação bastante desagradável, quer para nós, quer, principalmente, para os 

munícipes que utilizam a estrada. Agrada-nos saber que o empreiteiro assume as 

suas responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para referir: --------------------- 

o Parcialmente o senhor Presidente adiantou-se e respondeu a algumas das questões 

que pretendia colocar. Quanto à primeira questão não tem dúvidas. Aguardamos 

de facto que no início do mês de fevereiro as obras de Rines – Sanchequias 

arranquem verdadeiramente. --------------------------------------------------------------- 

Já sobre a segunda questão, gostava de acrescentar que as obras no Fontão têm 

criado muitas dificuldades às pessoas e até algum perigo, como é o caso da estrada 

de Soza para a Lavandeira. Considera que deveriam ser criadas condições mínimas 

de circulação para a população. Será que não poderiam ser aplicadas outras 

técnicas? Outros métodos? Será que as intervenções não poderiam ser mais curtas, 

de modo a minimizar o impacto negativo nas populações? Claro que a aplicação 

de novos métodos poderá ter um acréscimo de custos, mas talvez fosse interessante 

fazer essa ponderação para futuras obras. ------------------------------------------------ 

o Gostaria ainda de referir que o Pontão que fica na Estrada dos Cavaleiros, por onde 

passam muitas pessoas, especialmente as que se deslocam para a Zona Industrial 

de Vagos, está numa situação bastante perigosa. Será que é possível fazer alguma 

coisa de modo a minimizar o risco? ------------------------------------------------------- 

o Para concluir e ainda sobre as obras de saneamento da AdRA, gostaria de saber 

para quando se prevê a conclusão das mesmas? ----------------------------------------- 

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

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

o Pontão na Estrada dos Cavaleiros. A situação vai ser resolvida. Está incluída nos 

alcatroamentos diversos que já foram adjudicados. A obra só não avançou porque 

a empresa adjudicatária pediu prorrogação de prazo, em virtude de ter sido afetada 

pelos incêndios. ------------------------------------------------------------------------------ 

o Saneamento na Lavandeira e em Soza. Os empreiteiros que fizeram a obra de Soza 

e Lavandeira não devem ser comparados com os que fizeram os trabalhos, por 

exemplo, em Ponte de Vagos. Temos que perceber que são duas situações 

completamente diferentes. Quando se fala da estrada de Fontão/Salgueiro basta que 

passe uma semana para que, quem lá vive, sinta que já passou um ano. Sendo 

aquela uma via principal é evidente que afeta as pessoas, sobretudo os moradores. 

Não discute questões técnicas, mas é evidente que existe sempre a questão dos 

custos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A obra na Lavandeira/Soza atrasou de facto, a do Fontão/Salgueiro, decorreu 

sensivelmente dentro dos prazos. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente a outros tipos de trabalhos/métodos de que fala o senhor Vereador, 

não sabe se seriam possíveis, até porque tudo depende da tipologia dos terrenos 

onde se está a trabalhar. Em terrenos arenosos os problemas são uns, se forem 

argilosos os problemas são outros, em solos rochosos os problemas também serão 

outros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em jeito de conclusão referiu que as obras de saneamento serão obras que, 

necessariamente, darão sempre alguns problemas. Devemos minimizar o impacto 

no dia a dia das pessoas. -------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 28, de 21 de dezembro de 2017. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------ 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de janeiro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 779.921,78 € (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e um euros e setenta e 

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 23 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018, no âmbito 

de: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar; ---------------------------- 
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 Divisão de Urbanismo (DU), 21 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DA CABINE – CALVÃO – PROC.º E01/2017 – TRABALHOS DE 

ERROS E OMISSÕES APROVADOS ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da equipa de fiscalização da DPOP, de 08 de janeiro de 2018, anexando a segunda via 

da informação de 01/08/2017, sobre trabalhos de erros e omissões já aprovados, que a seguir se 

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

“Relativamente à empreitada supra referida, informa-se: 

1. Em 09/05/2017 foram elaboradas duas informações pela fiscalização sobre trabalhos de 

suprimento de erros e omissões. As mesmas foram aprovadas em reunião de câmara de 

06/07/2017. 

2. Por lapso, nas informações referidas, não foi tido em consideração a alteração ao CCP 

publicada pelo decreto-lei n.º 149/2012, de 12/07, nomeadamente no que diz respeito ao 

artigo 376.º, em que o somatório do preço atribuído aos trabalhos de suprimento de erros 

e omissões com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não pode exceder 

5% do preço contratual 

3. Ora, no presente caso não é possível executar os trabalhos de erros e omissões detetados 

e constantes das informações referidas no ponto 1, uma vez que somam 30,81%. 

4. Assim, salvo melhor opinião jurídica que julgo que deverá ser tida em conta, parece-nos 

que será de anular as aprovações referidas e que deverão os trabalhos em questão ser 



 
 

Ata n.º 02/2018, de 18 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

5 

objeto de contrato celebrado na sequência de procedimento adotado nos termos do 

disposto no Código dos Contratos Públicos, conforme refere o n.º 8 do artigo 376.º do 

mesmo diploma.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 08 de janeiro de 2018: “Tendo em conta o referido na informação da 

fiscalização datada de 01 de agosto de 2017, considero que devem ser declaradas nulas as 

deliberações sobre o trabalho de suprimento de erros e omissões da CM Vagos de 06/07/2017.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de janeiro de 2018: “ À Reunião de CM”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 06 de julho de 2017 e 

aprovar a realização de trabalhos de suprimento de erros e omissões, conforme informação técnica 

de 1 de agosto de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPOP (Divisão de Planeamento e Obras Públicas), proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05/2017 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

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

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

 E-mail da empresa Sociasfaltos, de 05 de dezembro de 2017, solicitando uma 

suspensão/prorrogação de prazo da empreitada, uma vez que a empresa foi afetada pelos 

incêndios, causando diversos prejuízos em matérias e equipamentos; --------------------------------- 

 Informação da equipa de fiscalização da DPOP, de 05 de janeiro de 2018, concluindo: “face à 

catástrofe causadora da situação em questão e face ao fato dos sistemas de comunicações ainda 

se encontrar inoperacional, sugere-se a suspensão do prazo da empreitada de 16/10/2017 a 

14/01/2018 (90 dias), caso a prorrogação de prazo mencionada no ponto 2 seja aprovada 

(Prorrogação de 60 dias, até 16/11/2017).”; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 08 de janeiro de 2018: “Tendo em conta a justificação apresentada pela 

entidade executante, confirmada até no nosso município e atendendo à informação da 

fiscalização, considero ser de aprovar a prorrogação do prazo referido no n.º 2 da informação e 

suspender o prazo da empreitada de acordo com o referido no n.º 5 da presente informação.”; -- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 11 de janeiro de 2018: “Aprove-se a 

prorrogação do prazo e a suspensão da empreitada. À Reunião de Câmara para ratificação”. -- 

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

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

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC.º E10/2017 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

EM OBRA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 04 de janeiro de 2018, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de janeiro de 2018:“Aprovo. À Reunião de C.M. 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

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

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

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

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC.º E10/2017 – 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 12 de janeiro de 2018, para efeitos de 

aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Parecer do CDPOP, de 12 de janeiro de 2018: “De aprovar nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança de Obra. A decisão deve ser comunicada aos interessados.”; -------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 12 de janeiro de 2018: “Aprovo. À 

Reunião de CM para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ELIANO SANTOS OLIVEIRA – PROC.º 60/17 – OUCA – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

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

 Requerimento de Eliano Santos Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 

de outubro de 2017, requerendo autorização de utilização para habitação; ---------------------------- 

 Informação da DGU, de 25 de outubro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 04 de janeiro de 2018, remetendo para a sua informação de 25/10/17, que a 

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

“Concordo com a informação prestada pela  sr.ª eng.ª Guida. Tendo em conta: 

 - O termo de responsabilidade quanto ao cumprimento do projeto do muro de vedação (lic. N.º 

59/17, mencionado no ponto 2; 

- A deliberação de 16/2/17 da CM, que aprovou a legalização das obras de alteração e de 

ampliação do edifício existente; 

- O disposto no n.º 2 do artigo 34º do RMUE, que permite que a CM delibere não só sobre a 

legalização das obras (o que já fez), mas também sobre a autorização de utilização (quando não 

existirem obras corretivas); a CM não deliberou sobre esta última, por ter de ocorrer a construção 

do muro, apesar de não existirem obras corretivas no edifício;  

Julgo, salvo melhor opinião, ser de remeter de novo para deliberação da CM, quanto à concessão 

da autorização de utilização…”; ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de janeiro de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a autorização de utilização de acordo 

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a DU (Divisão de Urbanismo), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

2 – SANDRA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA – PROC.º 99/17 – SALGUEIRO – SOZA – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO DE MORADIA --------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Célia da Cruz de Jesus Camarneiro, na qualidade de coordenadora da Operação 

Urbanística de Legalização de Moradia, Anexos e Muros, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 02 de novembro de 2017, juntando elementos ao processo 99/17; -------------------- 

 Informação da DGU, de 13 de novembro de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 05 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Tendo em conta: 

- O parecer jurídico da sr.ª dr.ª Susana de 5/1/18, que remeteu para o parecer dado noutro 

processo (em doc. Associado); 

- A conjugação do n.º 2 do artigo 4º com o n.º 3 do artigo 5º, ambos do RMUE (exceção baseada 

na natureza da intervenção/legalização; 

- A fundamentação da requerente (transcrita no item IV.2 da informação do sr. arq. Rogério); 

Será de submeter a deliberação da CM quanto à aceitação da fundamentação para a implantação 

da construção. Sendo favorável, será ainda de deliberar quanto à legalização das obras e à 

atribuição da autorização de utilização para as mesmas, nos termos do n.º 2 do artigo 34º do 

RMUE, face à informação do sr. arq. Rogério, nomeadamente nos itens IV.1 e 2, VII.2 e VIII.2…. 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de janeiro de 2018:“À Reunião da 

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU, de 13 de novembro de 2017; ------------------------------------------------- 

o O parecer da CDU, de 05 de janeiro de 2018; ---------------------------------------------------------- 

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

correção ou adaptação; 

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

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

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, a 

legalização das obras de alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará 

de autorização de utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. --------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – JOSEFINA AGUILAR SANTOS COSTA NOVO – PROC.º 733/78 – CANTO DE BAIXO – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – ÓNUS DE RENÚNCIA – DECLARAÇÃO ----------- 

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

 Requerimento de Josefina Aguilar dos Santos Costa Novo, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 12 de outubro de 2017, apresentando declaração de renúncia, para efeitos de 

conclusão do processo de legalização e autorização de utilização; ------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“No seguimento do exposto pela requerente e de acordo com o solicitado, cumpre-me informar o 

seguinte: 

1. A informação diz respeito a uma proposta de legalização de alterações a ampliação de 

moradia existente e arrecadação, na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. 

2. A pretensão localiza-se, no âmbito do PDM de Vagos, parcialmente em Solo Urbano nas 

categorias de Espaços Urbanizados de Nível III e Espaços a Urbanizar de Nível III e 

parcialmente em Espaços Rurais na categoria de Espaços Agrícolas. As construções 
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(moradia e arrumos) estão totalmente em solo urbano, sendo que estas áreas destinam-

se a ocupações e utilizações variadas que incluem, entre outros a habitação, com 

garagens e anexos.  

A parte de terreno inserida em solo rural encontra-se abrangida pela restrição de 

utilidade pública da Reserva Agrícola Nacional. 

3. Relativamente ao muro de vedação, a requerente apresentou declaração de renúncia do 

ónus de direito a serem indemnizados, no caso da CM Vagos proceder ao futuro 

alargamento da via em questão. 

4. Remetendo para a informação prestada anteriormente, nada mais tenho a acrescentar.”;  

 Parecer da CDGU, de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“A CM em reunião de 3/8/17 deliberou quanto à legalização das obras e não quanto à autorização 

de utilização, uma vez que haveria lugar à execução do muro de vedação no alinhamento de 4m 

ao eixo da via. A requerente apresentou uma declaração de renúncia do ónus de direito a serem 

indemnizados, conforme é mencionado no ponto 3 da informação infra do sr. CDPP, deixando-se 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aceitar a declaração de ónus de renúncia nos 

termos propostos e manter a deliberação de 3 de agosto de 2017. --------------------------------------------- 

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

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

4 – MARIA DE FÁTIMA MARQUES SEROTO – PROC.º Nº 82/17 – PARADA DE CIMA – FONTE 

DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTOS ------------ 

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

 Requerimento de Maria de Fátima Marques Seroto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 25 de setembro de 2017, juntando elementos ao processo 82/17 e requerendo à Câmara Municipal 

“que com base no n.º 3 do artigo 5º do RMUE, aceite afastamentos distintos dos definidos do ponto 

2 do mesmo artigo, já que a limitação da largura do terreno, conjugada com o desejo da passagem 

a sul e da moradia se desenvolver só no piso térreo, alinhando com a edificação a norte, originou a 
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proposta arquitetónica apresentada. Proposta esta, que com a edificação a norte encostam entre si 

(afastamento zero) ”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 09 de outubro de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 12 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“… sendo aceite o exposto na m/ informação de 27/11/17, perante o informado em 9/10/17, o projeto 

de arquitetura reúne condições de aprovação (item IV.3 da informação do sr. arq. Rogério). À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de janeiro de 2018:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os afastamentos requeridos conforme 

artigo 5º do RMUE e aprovar o projeto de arquitetura nas condições das informações técnicas.------ 

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

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

5 – ISABEL CRISTINA MATIAS REGALADO – PROC.º N.º 115/06 – CABECINHAS – CALVÃO 

– OBRAS INACABADAS – LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO -------------------------------- 

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

 Informação da secção administrativa da DGU, de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve:  

“Foi o requerente notificado conforme oficio nº 1032/17 de 29/09/2017, da intenção da Câmara 

Municipal declarar a caducidade da licença de construção e simultaneamente notificado nos termos 

de audiência prévia. 

Decorrido o prazo de pronuncia e uma vez que o requerente não se pronunciou, deverá salvo melhor 

opinião ser declarada a caducidade e dar-se seguimento ao pedido para emissão da licença especial 

para acabamentos. À consideração superior.”; --------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação da SADGU”; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de janeiro de 2018:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção e, 

simultaneamente, nos termos do nº2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse na conclusão da 
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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. ------------------------------------ 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos para fazer referência a algumas situações, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Depois de ter falado várias vezes da fachada a cair na EN109, finalmente foram colocadas 

vedações. Pena é que agora as pessoas tenham que usar a estrada para transitar; ------------- 

o Na rua João MC da Rocha até à estrada Máximo Loff o pavimento é em pavê. A partir daí 

é em alcatrão. Existem dois tipos de munícipes em Vagos? -------------------------------------- 

o Porque é que os alinhamentos na rua dos Cardais não são todos iguais? Porque é que ao lado 

de uma casa que está a ser edificada está material para fazer os passeios? --------------------- 

o Por último pergunta quem foi o imbecil que formou a Proteção Civil. Quanto é que isso 

custa aos portugueses? É só monopólios. É a AdRA, é a GALP, é a EDP. Até quando esta 

bandalheira. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões levantadas. --------------------------------------- 

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

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. --------- 

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


