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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2018, de 5 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

No dia cinco de abril de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta e dois 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, dr. Óscar 

Lopes Francisco, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª 

Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela 

Castro Sarabando. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

 Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues que se fez substituir pelo 

senhor Vereador, dr.º Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao sr. Presidente da 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes, para saber: --------------------------------------------------------------------- 

• Rua Padre Vicente Maria da Rocha – Há algum agendamento para a intervenção que vai ser feita? 

Está englobado naqueles trabalhos, de que teve conhecimento pela comunicação social, que vai 

haver na Zona Industrial uma ligação que vai ser reformulada. Esta estrada está contemplada? --- 

• Recolha de lixos – Tem o sr. Presidente conhecimento das queixas de alguns munícipes? Tem feito 

alguma coisa? Haverá renovação de contrato daqui a um ano? ------------------------------------------ 

• Posto Médico do Covão do Lobo – Já foi encontrada alguma solução? -------------------------------- 

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

• Rua Vicente Maria Padre da Rocha e Rua da Fonte - Já existe projeto de execução, embora se 

esteja a tratar primeiro que a AdRA e a PT requalifiquem as infraestruturas existentes. Tanto numa 

rua como noutra existem problemas graves de roturas de água e saneamento que a AdRA tem de 

resolver. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Recolha de RSU - Considera que as queixas não são normais. Paga-se por um serviço e o prestador 

do serviço tem de cumprir o caderno de encargos. Não existem mais queixas porque a Câmara faz 

uma fiscalização muito eficaz. Renovar este contrato está, em princípio, fora de questão. A Câmara 

Municipal está a preparar, no âmbito da CIRA, um concurso intermunicipal. ------------------------ 

• Posto Médico de Covão do Lobo - Participou numa reunião na ARS. Já anteriormente tinha 

reunido com o senhor presidente do Agrupamento de Centros de Saúde. Há um problema adicional 

pelo facto de não ter sido aberto lugar para a médica estagiária que foi colocada no sul do concelho, 

mas que concorreu para o interior do país e vai sair. O que está a ser acelerado é a criação da USF 

na zona Sul e é urgente que se faça a sua definição. Propôs que a USF da Nossa Senhora de Vagos 

que tem um polo passasse a ter dois, Soza e Gafanha da Boa Hora. E no sul com sede na Ponte de 

Vagos ficasse com Ouca e Covão do Lobo. Aguardamos pelas propostas da ARS e do ACES.---- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 4 de abril de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de  70.412,45 € ( setenta  mil, quatrocentos e doze euros e quarenta e cinco cêntimos). ------------  

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 17 a 24 de março, no âmbito de:------------------------------ 

• Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – 4 despachos; -------------------------------- 

• Divisão de Urbanismo (DU), 4 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS CONFRARIAS GASTRONÓMICAS (FPCG) – PROJETO 

EDITORIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• E-mail da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, de 1 de fevereiro de 2018, 

solicitando patrocínio no valor de 400,00€ (quatrocentos euros) para um projeto editorial; -------  

• Informação de compromisso nº 633, no valor de 400,00€ (quatrocentos euros); --------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de março de 2018, que a seguir se 

transcreve:  “À Reunião de Câmara”. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 400,00€ 

(quatrocentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA – 

LILIANA MARISA CRUZ MAIA ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

• E-mail de Paulo Martins em representação da sua cliente, Liliana Mariza Cruz Maia, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de junho de 2017, solicitando: “…indemnização por 

danos no seu veículo”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

• Informação do NAJ, de 19 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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“Pedido de ressarcimento de danos - Liliana Marisa Cruz Maia -------------------------------------- 

1. A Sra. Liliana Marisa Cruz Maia, residente na Rua do Cabeço, nº 5, em Tabuaço, 3840-304 

Ouca, solicitou à Câmara Municipal de Vagos que fosse ressarcida do montante de €696,52, pelos 

danos sofridos na sua viatura, alegadamente porque, no dia 06/06/2017, quando circulava de 

Ouca para Tabuaço, um paralelo da estrada, que se encontrava solto, te saltado e danificado o 

cárter do seu automóvel. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 22/01/2018, no sentido do indeferimento 

da pretensão, pelo que procedeu-se à audição da interessada para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 139, de 26/01/2018). -------------------------------------------- 

3. Decorrido o prazo da audiência, não foi apresentada qualquer reclamação. --------------------- 

Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 22/01/2018, que aqui se transcreve na parte aplicável da conclusão sobre 

o caso em apreço: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ (…) Da informação constante do processo apenas se pode aferir que, pese embora a estrada 

estivesse sem alguns paralelos, em junho/julho de 2017, não há, comprovadamente, uma relação 

de causa-efeito entre a existência dos mesmos e os danos da viatura, como também, ao invés, não 

podemos afirmar, garantidamente, que a condutora do veículo tenha dado cumprimento ao 

disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que tenha regulado a velocidade perante 

as características e estado da via, bem assim a quaisquer outras circunstâncias, e que, mesmo 

assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, por forma 

a evitar a ocorrência. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(…) É de salientar o fato da requerente não ter chamado ao local a GNR de Vagos, no momento 

da ocorrência, para que essa força policial lavrasse Auto de Ocorrência, ou, no mínimo, que se 

tivesse deslocado, nesse momento, à Junta de Freguesia de Ouca, a fim de um dos seus membros 

constatar pessoal e diretamente essa ocorrência, ou ainda, ter contactado os serviços municipais 

nessa altura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no 

caso em apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de causalidade.” ---------------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 21 de março de 2018:” À próxima 

reunião da Câmara Municipal”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do NAJ, de 19 de março de 2018. -------------------------- 

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

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

5 - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA TRANSPORTES EM TÁXIS NO CONCELHO DE 

VAGOS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

• Proposta de alteração ao Regulamento Municipal para Transportes em Táxis no Concelho de Vagos, 

apresentada pela NAJ, em 20 de março de 2018, concluindo: “uma vez que a caducidade da licença 

por substituição do veículo não se encontra prevista no Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, 

deverá a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal a revogação da alínea d), do nº1, do 

artigo 22º do Regulamento Municipal para Transportes em Táxis no Concelho de Vagos.”----------- 

• Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 21 de março de 2018:” À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a revogação da 

alínea d), do nº1, do artigo 22º do Regulamento Municipal para Transportes em Táxis no Concelho 

de Vagos, com base na informação técnica do NAJ, de 20 de março de 2018. ------------------------------ 

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

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

6 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

EXTERNO – 2018 e 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

• Informação do CDGF, de 28 de março de 2018, concluindo: “Decorrido o procedimento de 

contratação, encontra-se em condições de ser adjudicado o serviço de revisão de contas para os 

anos 2018 e 2019, à empresa PKF & Associados, SROC, Lda. Pelo montante global de 17.280,00€ 

( a acrescer IVA), sendo esta entidade com quem o município contratou o serviço nos últimos 

anos, nas condições agora propostas.” --------------------------------------------------------------------- 
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• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: 

“Concordo. À Reunião de C.M., para remeter à Assembleia Municipal, nos termos da presente 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para nomear 

como auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & Associados, 

SROC, Lda, para os anos de 2018 e 2019. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE AUTOCARAVANAS – PRAIA DA VAGUEIRA - 

REGULAMENTO – PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta do senhor Vice - Presidente, eng. Paulo Sousa, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve:  

“A experiência adquirida nos últimos anos com a existência de uma zona de estacionamento 

exclusivo de autocaravanas na Praia da Vagueira, bem assim o crescimento exponencial deste 

turismo itinerante, impõe que se tomem medidas que disciplinem a utilização daquele espaço, por 

forma a, por um lado, serem oferecidas melhores condições de estadia aos autocaravanistas, e, 

por outro lado, serem uma mais-valia para o ambiente. 

Essas medidas consistem então na disponibilização de infraestruturas básicas, como sejam de 

abastecimento de água, recolha de águas residuais e descarga das cassetes. 

Assim, aos autocaravanistas serão proporcionadas as necessárias condições para a prática de 

um turismo “amigo do ambiente”. 

Ao mesmo tempo, projeta-se para o local a instalação de um sistema eletrónico que permita o 

parque de estacionamento estar disponível aos utilizadores 24 horas por dia, sem a necessidade 

da presença pessoal de qualquer funcionário. 

Por sua vez, e tendo em consideração, por um lado, o facto de que as autocaravanas possuem 

uma autonomia de pelo menos 72 horas, e, por outro lado, a existência de um parque de campismo 

na freguesia, é importante termos presente que este parque de estacionamento não deverá 

autorizar estacionamentos superiores a 3 dias. Com efeito, dada a natureza itinerante deste 

turismo, deverá o parque de estacionamento privilegiar a presença do maior número possível de 
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visitantes, pelo que estadias por períodos de tempo superior deverão ser procuradas noutro local, 

adequado para esse efeito. 

Porém, a disponibilização das infraestruturas atrás descritas acarreta custos para o Município 

de Vagos, pelo que propõe-se que a estadia esteja sujeita ao pagamento de taxas correspondentes 

ao período de tempo de estacionamento, com base num tarifário a ser aprovado para o efeito 

pelos órgãos do Município. Ao autocaravanista, porém, não serão aplicados quaisquer custos 

adicionais pelo abastecimento de água ou da descarga de águas. 

Quanto aos montantes das taxas, ter-se-á em consideração os custos do investimento, as despesas 

de gestão do espaço, o incentivo para o parqueamento naquele local em detrimento do 

parqueamento “selvagem” e o desincentivo para a ocupação por períodos superiores a 3 dias. 

Aliás, a este propósito, salienta-se o facto de que, em matéria de ordenamento do trânsito na orla 

costeira, estão a ser estudadas medidas complementares, restritivas, para o parqueamento de 

autocaravanas.  

Em termos legais, o regulamento do parque de estacionamento de autocaravanas da Praia da 

Vagueira enquadra-se no regime aprovado pelo Decreto-Lei nº 81/2006, de 20 de abril, segundo 

o qual prevê no artigo 2º, do seu Anexo, que as câmaras municipais aprovam a localização de 

parques e zonas de estacionamento (nº 1), sendo que as condições de utilização e taxas devidas 

pelo estacionamento são aprovadas por regulamento municipal (nº2). 

Assim, proponho à Câmara Municipal: 

a) A aprovação da localização do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da 

Vagueira, conforme assinalado no documento que se junta em anexo; 

b) Que, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo n.º 98.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, seja dado 

início ao procedimento de elaboração do Regulamento do Parque de Estacionamento de 

Autocaravanas da Praia da Vagueira; 

c) Que possam constituir-se como interessados no procedimento todos aqueles que tenham 

legitimidade, nos termos previstos pelo artigo 68.º do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente que sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, 

encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem 
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como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de 

interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins. 

d) Que todos os interessados possam apresentar contributos para a elaboração do citado 

regulamento, até ao dia 30/04/2018, remetendo-os para o Núcleo Administrativo e Jurídico da 

Câmara Municipal de Vagos, através do formulário que será disponibilizado para o efeito no site 

institucional da Câmara Municipal de Vagos, em www.cm-vagos.pt.”--------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC. º E09/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

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

• Parecer da Fiscalização da Obra, de 16 de março de 2018, para efeitos de prorrogação de prazo, 

concluindo:  

“10.1. Conceder o último pedido de suspensão constante da informação de 22/12/2017.  

 10.2.Conceder a prorrogação de prazo solicitada desde que graciosa, parecendo-me 

que não deverá ultrapassar os 3 meses, tendo em consideração o prazo da empreitada e 

a prorrogação já atribuída. ------------------------------------------------------------------------ 

10.3. Ou então aplicar uma sanção contratual por cada dia de atraso em valor 

correspondente a 2‰ do preço contratual, ou seja 696,24€/ dia de atraso, nos termos do 

ponto 11.1. do caderno de encargos.”------------------------------------------------------------- 

• Parecer do DPOP, de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Tendo em conta a informação da fiscalização, nomeadamente o ponto 10, considero 

que o dono da obra poderá conceder o último pedido de suspensão e conceder a 

prorrogação de prazo pelo prazo máximo de 3 meses, terminando assim em 28-04-

2018.Pode ainda o dono da obra aplicar a sanção contratual nos termos do descrito no 

ponto 10.3 da informação da fiscalização.” ----------------------------------------------------- 

http://www.cm-vagos.pt/
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• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder os pedidos de suspensão e de 

prorrogação solicitados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LUCIO VIDAL – PROC. º 

E08/2016 - FASE 1 – AUTO DE SUSPENSÃO Nº1 E AUTO DE RECOMEÇO DE EXECUÇÃO DE 

OBRA Nº1 - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Suspensão nº 01, de 2 de março de 2017; ------------------------------------------------------- 

• Auto de Recomeço de Execução de Obra nº 01, de 2 de maio de 2017; ----------------------------- 

• Informação da Fiscalização, de 26 de maio de 2017; --------------------------------------------------- 

• Parecer do DPOP, de 02 de junho de 2017: “ Junto informação da fiscalização e os respetivos 

Autos de Suspensão e de recomeço de execução de obras. Mais se informa que o prazo de término 

da obra será 22 junho.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de junho de 2017: “Aprove-se conforme 

informação. À Reunião da CM para ratificação”. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SALGUEIRO E FONTÃO - PROC. º E08/2017 – 

AUTO DE SUSPENSÃO Nº2 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Suspensão nº 02, de 21 de março de 2018; ------------------------------------------------------ 

• Informação da Fiscalização, de 23 de março de 2018; --------------------------------------------------- 

• Parecer do DPOP, de 27 de março de 2018: “ Junto o Auto de Suspensão nº 2 da empreitada em 

epígrafe. Deve o mesmo ser aprovado.” ------------------------------------------------------------------- 
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• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Suspensão nº 2. ----------------- 

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

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

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

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

• Informação da DPOP, de 16 de março de 2018, propondo: --------------------------------------------- 

“5.1.Conceder a prorrogação de prazo solicitada desde que graciosa, parecendo-me que não 

deverá ultrapassar os 75 dias (até 30/04/2018), tendo em consideração o prazo da empreitada.  

5.2. Ou então, aplicar uma sanção contratual por cada dia de atraso, em valor correspondente 

a 2‰ do preço contratual, ou seja 120€/dia de atraso, nos termos do ponto 11.1 do caderno 

de encargos. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDOP, de 19 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“ tendo em conta a informação da fiscalização, considero que pelas razões invocadas pelo 

empreiteiro pode o dono de obra, se assim entender prorrogar o prazo de execução de acordo 

c/ o referido no ponto 5.1. da informação, ou seja, até final de abril. Mais se informa que 

poderá o dono de obra também optar por aplicar uma multa tal como previsto no caderno de 

encargos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a titulo gracioso, a prorrogação de prazo 

solicitada e até 30/04/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA - PROC. º E05/2014 – 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------    

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

• Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 19 de março de 2018; --------------------  
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• Informação da DPOP, de 19 de março de 2018, concluindo: “ pode o dono de obra autorização a 

liberação de 15% da caução prestada no âmbito do presente contrato, correspondente ao terceiro 

ano subsequente à receção provisória.” -------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPOP, de 19 de março de 2018: “Tendo em conta a informação e o auto de vistoria 

em anexo pode o dono de obra liberar a caução em causa.”; -----------------------------------------  

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 15% do valor da caução, 

nos termos das informações técnicas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF e a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA DE LURDES CATARINO RIBEIRO – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – PROC.º 40/18 

– ARTº R 463 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento de Maria de Lurdes Catarino Ribeiro, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 27 de fevereiro de 2018, requerendo certidão de compropriedade do artigo rústico 

463; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Informação do CDPOP, de 14 de março de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente na 

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

• Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 21 de março de 2018: “À reunião 

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

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

como agora requerido, do prédio sito no lugar de Areeiros, freguesia Vagos e Santo António, a 

confrontar do norte com Joaquim Santos Agostinho, do sul com João Rocha Martins, do nascente 

com João Fernandes Gafanha e do poente com Manuel Vaz Pinho, com o artigo rústico 463 da 

freguesia de Vagos e Santo António. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – MARIA PAULA SANTOS RAMOS – CALVÃO – PROC.º 33/18 – ARTº R 1106 E 4186 – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE --------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Maria Paula dos Santos Ramos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 19 de fevereiro de 2018, requerendo certidão de compropriedade dos artigos rústicos 1106 e 

4186; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPOP, de 21 de março de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente nas 

compropriedades requeridas.”; ------------------------------------------------------------------------------  

• Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 26 de março de 2018: “À reunião 

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

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

como agora requerido, do prédio sito no lugar de Rocio, a confrontar do norte com estrada, do sul 

com Manuel dos Santos Matias, do nascente e poente com seminário, com o artigo rústico 1106 e do 

prédio sito no lugar de Sertão, a confrontar do norte com Manuel Maria Margarido e outro, do sul 

com Manuel Rocha Fresco, do nascente com caminho e do poente com Tereza Costa, com o artigo 

rústico 4186, ambos da freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – MANUELA HENRIQUES BULARIO - PROC.º 108/17 – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO 

LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento de Manuela Henriques Bulário, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

21 de março de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da DU, de 26 de março de 2018, concluindo “Não se vê inconveniente na legalização 

de ampliação e alteração de moradia unifamiliar e anexos e emissão de autorização de 

utilização”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• Parecer da CDU, de 28 de março de 2018, concluindo: “Concordo…com a informação prestada 

pelo sr. arq Manuel. … será de submeter à CM para deliberar  quanto à legalização das obras de 

alteração e ampliação de moradia e anexos e à utilização pretendida.” ------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de março de 2018: “À Reunião da 

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

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

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

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

• A informação da DU de 26 de março de 2018; --------------------------------------------------------- 

• O parecer da CDU de 28 de março de 2018; ----------------------------------------------------------- 

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

correção ou adaptação; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

autorização de utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. Mais deliberou, por 

unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 - MARIO BATISTA TARENTA - (JOÃO MARTINS COSTA) – GAFANHA DA BOA HORA – 

PROC.º 63/18 – ARTº R 270 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - RATIFICAÇÃO ------------ 

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

• Requerimento de Mário Batista Tarenta em representação do seu cliente, João Martins Costa com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 28 de março de 2018, requerendo certidão de 

compropriedade do artigo rústico 270; ---------------------------------------------------------------------- 
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• Informação do DPOP, de 28 de março de 2018, que a seguir se transcreve: “não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida.”; ----------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 28 de março de 2018: “Aprovo. 

À reunião de Câmara para ratificar”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

em autorizar a constituição de compropriedade, tal como agora requerido, do prédio sito no lugar de 

Cabeço dos Afeitos, freguesia Gafanha da Boa Hora, a confrontar do norte com Maria de Jesus, do 

sul com João da Cruz, do nascente com Estrada Florestal e do poente com Estrada, com o artigo 

rústico 270 da freguesia de Gafanha da Boa Hora. -------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – OCEAN TRIBUS – ATIVIDADES SUBAQUATICAS, LDA – PROC.º29/18 – CENTRO DE 

MERGULHO DE VAGOS – SANTO ANDRE DE VAGOS – RATIFICAÇÃO -------------------------- 

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

• Informação da DU, de 29 de março de 2018, concluindo “…reúne condições para a aprovação 

do projeto de arquitetura.”; ----------------------------------------------------------------------------------  

• Parecer da CDU, de 29 de março de 2018, concluindo: “Concordo com a informação prestada … 

no seguimento dos pareceres favoráveis das entidades externas e da informação do sr. CDPOP 

de 21/3/18, nomeadamente tendo em atenção os pontos 9 a 12 da mesma. Na aprovação proposta 

ao projeto de arquitetura, dever-se-á ter em conta o anteriormente referido. À consideração 

superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de março de 2018: “Aceite-se a 

fundamentação apresentada pelo requerente, bem como a ocupação, utilização e edificação nova, 

nos termos do nº 2 e nº 3 do artigo 24º do Regulamento do PDM, conforme informação do Sr. 

CDPOP. À Reunião da CM para ratificar. Aprovado o projeto de arquitetura conforme e nas 

condições da informação. Informe-se o requerente das observações da informação infra, que 

devem ser tidas em conta em sede de apresentação das especialidades. Fixo o prazo de seis meses 

para a apresentação dos projetos das especialidades e outros estudos necessários à execução da 

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

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

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

6 – PAUTA DE SABORES – RESTAURANTES, LDA - PROC.º36/18 – VAGOS – EDIFICAÇÃO 

(RESTAURAÇÃO E HOTEL) – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DU, de 29 de março de 2018, concluindo “…reúne condições para a aprovação 

do projeto de arquitetura.”; ----------------------------------------------------------------------------------  

• Informação do CDPOP, de 29 de março de 2018, concluindo: “ A requerente informou …que não 

tinha qualquer interesse na cedência de área preferindo compensar financeiramente a não 

cedência. Se assim o entender pode a Câmara Municipal considerar que não se justifica a 

localização de qualquer equipamento ou espaços verdes de utilização coletiva devendo ser 

compensada pela não cedência destas áreas.” ------------------------------------------------------------ 

• Parecer da CDU, de 29 de março de 2018. ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de março de 2018, que a seguir se 

transcreve: “Aceite-se a não cedência e a compensação ao Município pelas áreas não cedidas. À 

Reunião da CM para ratificar. Aprovado o projeto de arquitetura conforme e nas condições da 

informação. Fixo o prazo de seis meses para a apresentação dos projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra.”. -------------------------------------------------------- 

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

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 dez horas e quarenta minutos. 

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


