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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 09/2018, de 19 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de abril 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, prof. Pedro 

Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador António Alexandre Vida 

da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Mais deliberou que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família. -------------------------------------- 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que a requalificação da estrada 

Fontão/Salgueiro teve início hoje. Numa primeira fase será dada prioridade à estrada 

principal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar algumas questões:  

o Existe alguma regra para dar nome às empreitadas? ----------------------------------- 

o Impacto dos incêndios e a aplicação da legislação sobre a limpeza dos terrenos. 

Das áreas que ainda não foram limpas e que foram inventariadas pela Proteção 
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Civil e pela Câmara Municipal, muitas continuam sem ser limpas. Os proprietários 

já foram notificados? ------------------------------------------------------------------------ 

o As pessoas que tiveram impacto nas suas vidas, nas suas indústrias ou explorações, 

lançaram projetos novos e concorreram a fundos de apoio. Estas pessoas já foram 

ressarcidas? Qual o ponto de situação? --------------------------------------------------- 

o Em anterior reunião de câmara o senhor Vice Presidente referiu que a Rua da Fonte 

e a Rua Padre Vicente Maria da Rocha iriam ser objeto de repavimentações. 

Poderia clarificar qual o tipo de intervenções a serem feitas? ------------------------- 

o Para terminar e com o objetivo de ser esclarecido, pergunta se o lugar de assessoria 

que estava em aberto e que o senhor Presidente referiu anteriormente que não 

pretendia ocupar, terá sido preenchido pelo secretário da Junta de Freguesia de 

Ponte de Vagos e Santa Catarina, senhor Cláudio Curto. Se a resposta for 

afirmativa quais as suas funções e qual o seu salário? ---------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu pela mesma ordem: -------------------- 

o Não existe nenhuma regra específica para dar nome às empreitadas. Normalmente 

são atribuídos um nome e um número para melhor controlo do processo. ----------- 

o Relativamente às áreas de intervenção para limpeza dos terrenos, o ponto de 

situação é o seguinte:  

 Foi publicitado Edital para que as pessoas procedam às limpezas;  

 Nos trabalhos de campo dos serviços municipais são deixados avisos 

identificando os terrenos que devem ser objeto de limpeza;  

 Foi realizado um ajuste direto para a aquisição de serviços de limpeza de 

terrenos; 

 Contrataram-se 3 empresas. A área de intervenção foi dividida e 

atribuídos cerca de 20 hectares a cada uma; 

 Foi assinado um protocolo de colaboração com a Autoridade Tributária 

para a identificação dos proprietários; 

 A Câmara Municipal estará em condições de, no dia 01 de junho, dar 

início aos trabalhos de limpeza; 

 Os primeiros terrenos a serem limpos serão os terrenos propriedade do 

Município, de modo a dar o exemplo. ------------------------------------------ 

o Ressarcimento de prejuízos. Há 3 tipos de apoios: -------------------------------------- 

 Apoios para a agricultura. - Algumas pessoas que fizeram o levantamento 

dos prejuízos não efetivaram o pedido, não tendo, por essa razão, 

concluído a candidatura. Foi solicitado ao Ministério da Agricultura que 

permita a repetição do processo, voltando a abrir o aviso. ------------------ 
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 Apoios para a indústria - São os que estão mais atrasados. As empresas 

ainda andam a discutir com as seguradoras. 

 Apoios para habitação – Neste caso o concurso que foi lançado para a 

construção das casas ficou deserto. Será realizado um ajuste direto. É 

importante referir que muitas pessoas já receberam apoios sociais. Estes 

apoios deram frutos e têm sido encaminhados para as necessidades 

específicas das pessoas. ---------------------------------------------------------- 

o Rua da Fonte e Rua Padre Vicente Maria da Rocha – Como já foi dito em reuniões 

anteriores, ambas as obras estão em fase de projeto. Já se falou tanto com a EDP 

como com a AdRA, no sentido de solicitar que seja feita uma intervenção de fundo 

em ambas as ruas. Para a Rua da Fonte está a ser feito um estudo de trânsito, no 

sentido de perceber qual a melhor opção. Esta rua ainda contemplará uma pista 

clicável até à Zona Industrial de Vagos. -------------------------------------------------- 

o Sobre a última questão, informar que o lugar de assessor em aberto, não foi 

ocupado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA F – 

ALTERAÇÃO – INICIO DE PROCEDIMENTO --------------------------------------------------------------- 

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de 

Soza – Parcela F; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Justificação para a não sujeição da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

– Parcela F, a avaliação ambiental estratégica; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 12 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
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“Junto anexa-se a fundamentação para elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de Soza – Parcela F, contendo a definição da oportunidade e os termos de 

referência, bem como a justificação de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental 

estratégica.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela F e bem assim não sujeitar esta alteração a 

avaliação ambiental estratégica, tudo de acordo com a fundamentação apresentada. ------------------- 

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

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

3 – NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANISTICAS – 2.ª ALTERAÇÃO – PROPOSTA ---------------------------------------------------------- 

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

 Informação conjunta do NAJ e do NEMI, de 13 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ----- 

“Em cumprimento do despacho da Exma. Senhora Vereadora, Eng.ª Sara Caladé, informamos o 

seguinte: 

Na sequência da 1ª alteração das “Normas para a Instrução de pedidos para a realização de 

operações urbanísticas”, doravante designado por Normas, em que foram revogados os n.ºs 2 do 

artigo 5.º, 4 do artigo 6.º e 3 do artigo 7.º, todos relativos ao projeto de especialidade de 

instalações elétricas, em virtude da modificação legislativa ocorrida com a entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, verifica-se que foi criado um vazio documental nas 

referidas Normas que importa resolver. 

No dia 1 de janeiro de 2018, entrou em vigor o supra referido diploma legal, que veio estabelecer 

a disciplina das instalações elétricas de serviço particular alimentadas pela rede elétrica de 

serviço público (RESP) em média, alta, ou em baixa tensão, e das instalações com produção 

própria, de caráter temporário ou itinerante, de segurança ou de socorro, e definir o sistema de 

controlo, supervisão e regulação das atividades a elas associadas. 

Este diploma estabelece no capítulo VIII um conjunto de normas transitórias e finais, cuja 

aplicação prática está a suscitar constrangimentos que importa ultrapassar, mais precisamente, 

nos casos em que as instalações elétricas efetuadas no âmbito dos procedimentos de licenciamento 

de obras particulares não carecem de projeto. 

Em concreto, o artigo 31.º, com a epígrafe “articulação com o regime jurídico de urbanização e 

edificação” estabelece que, para efeitos de aplicação do regime jurídico da urbanização e 
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edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

constitui título bastante, no âmbito dos procedimentos para a realização de obra o termo de 

responsabilidade pela execução acompanhado de ficha eletrotécnica, nos termos do artigo 7.º, 

quando a instalação elétrica não careça de projeto. 

Ora, conjugando esta norma com o artigo 7.º, com a epígrafe “execução”, resulta que o técnico, 

durante a fase de licenciamento/comunicação prévia tem de apresentar um termo de 

responsabilidade pela execução. 

Importa referir que os documentos a apresentar pelos técnicos devem seguir os modelos 

aprovados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), sendo que o Termo de 

Responsabilidade pela Execução (TRE) das instalações elétricas de serviço particular deve estar 

conforme anexo 3 do Despacho n.º27/2017, de 29/12/2017 do Sr. Diretor Geral da DGEG, o que 

leva o técnico a declarar que foram efetuados ensaios e verificações necessários para garantir a 

segurança e o correto funcionamento das instalações elétricas, tendo em vista a sua entrada em 

exploração (cfr. n.º 3 e 4 da citada norma).  

Considerando o momento em que é exigida esta sua apresentação ao Município, que resulta 

anterior ao início da obra, a utilização de tal modelo pode levar à prestação de falsas declarações 

da parte do técnico que subscreve o TRE. Por outro lado, o TRE determina, desde todo o início, 

que o técnico será o responsável pela execução da instalação elétrica, ainda que tal possa não vir 

efetivamente a acontecer. 

Porém, pese embora o artigo 31.º faça uma remissão para o artigo 7.º, temos de fazer uma leitura 

desta remissão em conformidade com aquilo que é possível exigir na realidade. Pois, parece-nos 

que não podemos exigir, durante a fase de licenciamento/comunicação prévia, uma declaração 

de realização de ensaios que só poderão ser realizados após a execução da obra e apresentados 

na fase de obtenção de autorização de utilização (cfr. artigo 31.º, al. b) do diploma em análise). 

Além do mais, o n.º 3 e o n.º 4 do artigo 7.º levam-nos também a considerar que esta é, na verdade, 

a intenção do legislador, não obstante o artigo 31.º expressamente diga que tem de ser apresentado 

“termo de responsabilidade pela execução acompanhado de ficha eletrotécnica, nos termos do 

artigo 7.º, quando a instalação elétrica não careça de projeto”. Pois, da leitura do n.º 3 e do n.º 4 

do artigo 7.º resulta o seguinte: 

“3 - Finda a execução da instalação elétrica, a EI ou o técnico responsável pela execução a 

título individual efetuam os ensaios e as verificações necessários para garantir a segurança e 

o correto funcionamento das instalações tendo em vista a sua entrada em exploração. 

4 - Após a realização dos ensaios e verificações referidos no número anterior, a EI ou o 

técnico responsável pela execução a título individual subscrevem e emitem declaração de 

conformidade da execução da instalação elétrica ou o termo de responsabilidade pela 

execução e a ficha de execução, respetivamente.” (sublinhado e negrito nosso) 
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Ora, destas normas parece resultar que só após a execução da instalação elétrica é que são 

realizados ensaios e verificações (n.º 3) e só após a realização destes ensaios é que é emitido 

declaração de conformidade ou termo de responsabilidade (n.º 4) pela execução. 

Face ao exposto, propõe-se que, na fase de licenciamento/comunicação prévia, as instalações 

elétricas que não carecem de projeto tenham de ser instruídas com a ficha eletrotécnica 

acompanhada de Termo de Responsabilidade pela Execução (TRE) das instalações elétricas de 

serviço particular, em que o técnico declare que a execução será efetuada de acordo com as regras 

técnicas, regulamentares e de segurança aplicáveis (cfr. n.º 2 do artigo 7.º do já citado diploma). 

Aquele TRE deve seguir o modelo aprovado conforme anexo 3 do Despacho n.º27/2017, de 

29/12/2017, do Sr. Diretor Geral da DGEG, sem prejuízo do técnico poder modificar o mesmo no 

sentido de salvaguardar a prestação de falsas declarações. 

Assim, e em conformidade com o supra exposto, propõe-se que sejam alteradas as normas para a 

instrução de pedidos para a realização de operações urbanísticas, nos seguintes termos: 

1. Aditar um n.º 2 ao artigo 5.º, com a seguinte redação:  

“2. Deverão ser apresentados os documentos solicitados na alínea a) do artigo 31º do DL n.º 

96/2017, de 10 de agosto, conforme caso aplicável, sem prejuízo de que nas instalações elétricas 

que não careçam de projeto (ponto ii)) deve ser apresentada a ficha eletrotécnica, acompanhada 

de termo de responsabilidade em que o técnico declare que a execução da instalação elétrica será 

efetuada de acordo com as regras técnicas regulamentares e de segurança aplicáveis. Pode assim 

o técnico, caso o entenda, modificar o Termo de Responsabilidade pela Execução das instalações 

elétricas de serviço particular, no sentido de salvaguardar a prestação de falsas declarações.” 

2. Aditar um n.º 4 ao artigo 6.º, com a seguinte redação:  

“4. No que respeita à especialidade de eletricidade, que é regulada por legislação especial, 

deverão ser apresentados os documentos solicitados na alínea b) do artigo 31.º do DL n.º 96/2017, 

de 10 de agosto, no caso aplicável, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte:  

a) Apresentação de certificado de exploração da instalação de energia elétrica, ou 

autorização de exploração da instalação de energia elétrica, emitido por entidade 

competente nos termos da legislação em vigor à data do documento, ou 

comprovativo de existência de contrato de fornecimento de energia elétrica à 

instalação, quando os mesmos tenham data de emissão anterior a 01/01/2018, 

conforme aplicável; “ 

3. Aditar um n.º 3 ao artigo 7.º, com a seguinte redação:  

“3. No que respeita à especialidade de eletricidade, que é regulada por legislação especial, 

deverão ser apresentados os documentos solicitados na alínea b) do artigo 31.º do DL n.º  

96/2017, de 10 de agosto, no caso aplicável, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte:  

a) Apresentação de certificado de exploração da instalação de energia elétrica, ou 

autorização de exploração da instalação de energia elétrica, emitido por entidade 

competente nos termos da legislação em vigor á data do documento, ou comprovativo de 
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existência de contrato de fornecimento de energia elétrica à instalação, quando os 

mesmos tenham data de emissão anterior a 01/01/2018, conforme aplicável.“ 

Junto se anexa, à presente informação, as “Normas para a Instrução de pedidos para a realização 

de operações urbanísticas” com as alterações ora propostas. 

 Normas para instrução de pedidos para a realização de operações urbanísticas (2ª alteração), que 

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

“NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS 

(2ª Alteração) 

Os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (RJUE) estão definidos na Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, em função do tipo e 

complexidade da operação urbanística.  

O presente documento visa estabelecer as normas específicas para a instrução de pedidos para a 

realização de operações urbanísticas, nos termos do art.º 27º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação do Município de Vagos. 

Na sequência da 1ª alteração das “Normas para a Instrução de pedidos para a realização de 

operações urbanísticas”, em que foram revogados os n.ºs 2 do artigo 5.º, 4 do artigo 6.º e 3 do 

artigo 7.º, todos relativos ao projeto de especialidade de instalações elétricas, em virtude da 

modificação legislativa ocorrida com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de 

agosto, verifica-se que foi criado um vazio documental nas referidas Normas que importa 

resolver. 

Assim, alteram-se as normas para a instrução de pedidos para a realização de operações 

urbanísticas, aditando o nº 2 ao artigo 5º, o nº 4 ao artigo 6º e o nº 3 ao artigo 7º. 

No que respeita ao Decreto-Lei nº 97/2017, de 10 de agosto, que estabelece o regime das 

instalações de gases combustíveis em edifícios, os processos deverão ser instruídos com os 

elementos obedecendo ao referido diploma, mantendo-se a primeira alteração às referidas 

normas, que se concretizou através da revogação dos seguintes pontos, a saber: 

              . nº 2 do artigo 5º; 

              . nºs 7, 8, 9 e 10 do artigo 6º; 

              . nºs 6, 7, 8 e 9 do artigo 7º. 

Artigo 1.º 

Instrução dos Pedidos de Emissão de Certidão de Destaque 

Os pedidos de emissão da certidão destaque de uma parcela de prédio com descrição predial, 

para os efeitos do disposto nos nºs 4 a 10 do artigo 6º do RJUE são instruídos, em duplicado, com 

os seguintes elementos: 



 
 

Ata n.º 09/2018, de 19 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

a)Requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no qual se identifique o prédio que 

irá ser alvo da operação de destaque bem como a parcela a destacar, indicando as áreas e 

confrontações respetivas; 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;  

c)Planta de localização autenticada nos serviços da Câmara Municipal, com a indicação precisa 

do local onde se insere o prédio alvo da operação de destaque; 

d)Extrato da planta do plano municipal de ordenamento do território em vigor para o local, 

assinalando corretamente a localização do prédio; 

e)Planta do destaque – elaborada à escala adequada, sobre levantamento topográfico, definindo: 

e.1) A área, os limites e a orientação do prédio alvo da operação de destaque; 

e.2) As confrontações do terreno pela forma como estejam indicadas no título de propriedade; 

e.3) A delimitação, a  área  e  as confrontações  da parcela a destacar; 

e.4) Os arruamentos, estradas ou caminhos públicos que confrontam com o prédio; 

Artigo 2.º 

Instrução dos Pedidos de Licença para Muros de Vedação 

1. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; 

2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1; 

3. Caso a operação seja abrangida por operação de loteamento e o procedimento adotado for o 

do licenciamento nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, indicação do respetivo procedimento 

administrativo;  

4.Projeto de arquitetura, incluindo: 

a) Planta de implantação georreferenciada, com a representação dos muros confinantes e via de 

acesso, para além dos limites do terreno, numa extensão mínima de 10m para cada lado, quando 

aplicável;  

b) Alçados e cortes à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos 

elementos que constituem os muros; 

c) Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos 

trabalhos;  

d) Estimativa do custo total da obra; 

5. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 
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6.Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador do projeto 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

7. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do(s) técnico(s), nos termos 

da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; 

8. O projeto de estabilidade poderá ser apresentado em conjunto com o projeto de arquitetura. 

Artigo 3.º 

Instrução de Comunicação Prévia para Muros de Vedação 

À instrução prevista no artigo anterior, acresce: 

1. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei; 

2. Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

3.Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra;  

4. Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira habilitações adequadas à 

natureza e valor da obra; 

5. Livro de obra, com menção de termo de abertura; 

Artigo 4.º 

Instrução dos Pedidos de Licença para Poços 

1. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; 

2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1; 

3. Planta de localização; 

4. Alçados e cortes à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação dos materiais; 

5. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos 

trabalhos;  

6. Estimativa do custo total da obra; 

7. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;  

8. Termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado quanto ao cumprimento das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

9. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da 

Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; 

10. Comunicação/Licenciamento junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), quando 

aplicável. 
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Artigo 5.º 

Instrução de Projetos de Especialidades Referentes a Obras de Edificação 

1.Os projetos de especialidades definidos no nº16, III do anexo I à Portaria 113/2015, devem ser 

apresentados de forma individualizada, dois exemplares (originais) de cada, ou exibidas 

declarações de isenção das mesmas, fundamentadas nos termos da legislação respetiva de cada 

especialidade emitida por Técnico da especialidade ou pelo Coordenador dos projetos. 

2. Deverão ser apresentados os documentos solicitados na alínea a) do artigo 31º do DL n.º 

96/2017, de 10 de agosto, conforme caso aplicável, sem prejuízo de que nas instalações elétricas 

que não careçam de projeto (ponto ii)) deve ser apresentada a ficha eletrotécnica, acompanhada 

de termo de responsabilidade em que o técnico declare que a execução da instalação elétrica será 

efetuada de acordo com as regras técnicas regulamentares e de segurança aplicáveis. Pode assim 

o técnico, caso o entenda, modificar o Termo de Responsabilidade pela Execução das instalações 

elétricas de serviço particular, no sentido de salvaguardar a prestação de falsas declarações. 

                                                                   Artigo 6.º 

Instrução do pedido de Autorização de Utilização na sequência da realização de obra sujeita a 

controlo prévio 

À instrução prevista no nº 25, V, do anexo I à Portaria 113/2015 de 22/04, acresce: 

1.Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, 

nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, relativo à conformidade dos requisitos de 

isolamento sonoro nos termos do artigo 5º do Decreto - Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, na 

redação dada pelo Decreto - Lei n.º 96/2008, de 9 de junho, no caso de edifícios /frações com os 

usos comercio/industria /serviços, sem projeto acústico; 

2.Planta do edifício / fração / parte de utilização independente, quando aplicável; 

3.Termo de responsabilidade de execução ITED, ou certificado de conformidade ITED ou 

Comprovativo de Instalação, conforme aplicável; 

4. No que respeita à especialidade de eletricidade, que é regulada por legislação especial, deverão 

ser apresentados os documentos solicitados na alínea b) do artigo 31.º do DL n.º 96/2017, de 10 

de agosto, no caso aplicável, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte:  

a. Apresentação de certificado de exploração da instalação de energia elétrica, ou 

autorização de exploração da instalação de energia elétrica, emitido por entidade 

competente nos termos da legislação em vigor à data do documento, ou comprovativo de 

existência de contrato de fornecimento de energia elétrica à instalação, quando os 

mesmos tenham data de emissão anterior a 01/01/2018, conforme aplicável; 

5.Termo de responsabilidade do Diretor de Obra ou do Diretor de Fiscalização que ateste que o 

edifício / fração se encontra em condições de ligação à rede pública de abastecimento de água e 
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que o ramal de abastecimento público se encontra executado ou comprovativo de abastecimento 

público de água, quando aplicável; 

6.Termo de responsabilidade do Diretor de Obra ou do Diretor de Fiscalização que ateste que o 

edifício / fração se encontra em condições de ligação à rede pública de drenagem de águas 

residuais e que o ramal de drenagem público se encontra executado ou comprovativo de drenagem 

de águas residuais, quando aplicável. No caso de não existir rede pública de drenagem de águas 

residuais, deve declarar que a rede predial se encontra em condições de ligação futura à mesma; 

7. (Revogado); 

8. (Revogado); 

9. (Revogado); 

10. (Revogado); 

11. Declaração de conformidade do ascensor, emitido por empresa certificada, quando aplicável; 

12. Comprovativo da entrega e do respetivo pagamento na ANPC, das medidas de autoproteção, 

quando a utilização tipo estiver definida; 

13. Termo de responsabilidade do diretor de obra, onde conste que na execução da obra em 

conformidade com o projeto aprovado, foram cumpridas as disposições de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios (n.º 2 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro), quando 

aplicável; 

14. Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização de obra, onde conste que na verificação 

da obra em conformidade com o projeto aprovado, foram cumpridas as disposições de Segurança 

Contar Incêndio em Edifícios (n.º 2 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 18.º do decreto-lei n.º 220/2008, 

de 12 de Novembro), quando aplicável. 

Nota: Nos prédios urbanos para fim habitacional, deverá ser depositado no Município um 

exemplar da ficha técnica da habitação de cada prédio ou fração, elaborada nos termos do 

Decreto - Lei n.º 68/2004, de 25 de março. 

Artigo 7.º 

Instrução do Pedido de Autorização ou Alteração de Utilização não precedida de operação 

urbanística sujeita a controlo prévio 

À instrução prevista no nº 26, V, do anexo I à Portaria 113/2015 de 22/04, acresce: 

1. Planta do edifício / fração / parte de utilização independente; 

2.Termo de responsabilidade de execução ITED, ou certificado de conformidade ITED ou 

Comprovativo de Instalação, conforme aplicável; 

3. No que respeita à especialidade de eletricidade, que é regulada por legislação especial, deverão 

ser apresentados os documentos solicitados na alínea b) do artigo 31.º do DL n.º 96/2017, de 10 

de agosto, no caso aplicável, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte:  

a) Apresentação de certificado de exploração da instalação de energia elétrica, ou 

autorização de exploração da instalação de energia elétrica, emitido por entidade 

competente nos termos da legislação em vigor á data do documento, ou comprovativo de 
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existência de contrato de fornecimento de energia elétrica à instalação, quando os 

mesmos tenham data de emissão anterior a 01/01/2018, conforme aplicável; 

4. Comprovativo de abastecimento público de água, quando aplicável; 

5. Comprovativo de drenagem de águas residuais, quando aplicável; 

6. (Revogado); 

7. (Revogado); 

8. (Revogado); 

9. (Revogado); 

10. Comprovativo da entrega e respetivo pagamento na ANPC, das medidas de autoproteção, 

quando a utilização tipo estiver definida; 

Artigo 8º 

Norma Geral 

Na instrução de processos de Licença e de Comunicação Prévia de Operações Urbanísticas 

devem ser incluídos: 

a) Extratos da planta de ordenamento, de zonamento ou de implantação do plano municipal 

de ordenamento do território em vigor para o local ou planta de síntese de loteamento; 

b) Extratos das cartas da REN, RAN e condicionantes do plano municipal de ordenamento 

do território em vigor.”; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 16 de abril de 2018: “Deverá ser submetida a deliberação de CM a proposta 

técnica-jurídica, da 2ª alteração às Normas.”; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2018: “Concordo com a 

proposta apresentada, devendo a mesma ser remetida para deliberação da Câmara Municipal.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas. -------------------- 

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

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

4 – REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO LIMITADA DE VAGOS – INICIO 

DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“PROPOSTA 

REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE VAGOS 

NOTA JUSTIFICATIVA 

A necessidade de satisfazer as solicitações da população por forma a serem dadas respostas de 

estacionamento com a máxima eficiência e celeridade, impõe que se proceda à reativação das atuais zonas 
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de estacionamento de duração limitada de Vagos, bem assim da elaboração da correspondente 

regulamentação, a aprovar por regulamento municipal, conforme assim o determina o nº 2, do artigo 2º, 

do Anexo ao Decreto-Lei nº 81/2006, de 20 de abril. 

Por outro lado, o progressivo aumento do parque automóvel e, consequentemente, o aumento da procura 

de estacionamento para satisfação das necessidades, quer das diversas atividades económicas quer da 

população residente, tem vindo a agravar a situação de estacionamento de viaturas em diversas áreas 

urbanas, resultando daí uma dificuldade real de oferta de lugares, condizente com a procura. 

Por sua vez, sendo da competência da Câmara Municipal a aprovação da localização de parques ou zonas 

de estacionamento (nº 1, do referido artigo), importa então salvaguardar que o âmbito de aplicação do 

regulamento municipal não se restrinja às atuais zonas de estacionamento, mas, pelo contrário, que seja 

aplicável a todas as zonas de estacionamento que vierem a ser definidas e aprovadas pela Câmara 

Municipal. 

Assim, proponho à Câmara Municipal: 

a) 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 das Zonas de Estacionamento de Duração 

Limitada de Vagos; 

b) 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 

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. 

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

regulamento, até ao dia 15/05/2018, 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, dar início ao procedimento. -------------------------- 

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

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

5 – PRID – PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS 

– CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO – 

http://www.cm-vagos.pt/
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JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS – 

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

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de março de 2018, propondo: “ À Câmara 

Municipal a ratificação dos compromissos assumidos perante as entidades atrás referidas, para 

financiamento das obras, conforme declarações por mim subscritas, na presente data.”; --------- 

 Declarações, de 29 de março de 2018, para: --------------------------------------------------------------- 

1. “Execução do projeto de Requalificação do Campo de Futebol Pinheiro Manso, a 

apresentar pela Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos 

junto do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito do PRID-

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que, caso a candidatura venha a 

ser aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução da 

respetiva obra, até ao montante de 130.00000 (cento e trinta mil) euros.”; ---------------- 

2. Execução do projeto de Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Covão do Lobo, 

no âmbito do PRID – Programa de Requalificação de Instalações Desportivas, que, caso 

a candidatura venha a ser aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-se a 

financiar a execução das respetivas obras, no montante de 40% do valor elegível não 

comparticipado, até ao montante máximo de 40.000,00 (quarenta mil) euros”; ----------- 

3. Execução do projeto de Criação de balneários/Vestiários no Parque de Jogos José Maria 

Neto, no âmbito do PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que, 

caso a candidatura venha a ser aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-

se a financiar a execução das respetivas obras, no montante de 40% do valor elegível 

não comparticipado, até ao montante máximo de 10.000,00 (dez mil) euros.”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os compromissos assumidos perante as 

entidades referidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DCAJ, 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 18 de abril de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 447.212,12 € (quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e doze euros e doze cêntimos). ---- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 25 de março a 13 de abril de 2018 no âmbito de: ---------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – 01 despacho; ------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) – 07 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 FILARMONICA VAGUENSE ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do NAJ, da DCAJ, de 12 de abril de 2018, concluindo: ------------------------- 

“Face o exposto, e encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, 

definir o valor do subsídio a atribuir à Filarmónica Vaguense, assim como o respetivo 

plano de pagamentos.”; ----------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 752, no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 de abril de 2018: “Remeter à 

reunião de Câmara. Proponho a esta Câmara 15.000 euros de subsídio”. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS -------- 

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

 Informação do NAJ, da DCAJ, de 13 de abril de 2018, concluindo: ------------------------- 

“Face o exposto, deve a Câmara Municipal deliberar atribuir à Gaticão – Associação 

dos Amigos dos Animais Abandonados: 

a) Um subsídio destinado ao exercício da sua atividade regular; 
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b) Um reforço de verba (do subsídio atribuído em 2017) destinado às despesas 

com a construção das boxes.”; --------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 749, no valor de 12.000,00 € (doze mil euros). ---------- 

 Informação de Compromisso n.º 753, no valor de 12.000,00 € (doze mil euros). ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 de abril de 2018: “À Reunião de 

Câmara e proponho um reforço de 12.000€ para a construção das boxes e um subsidio 

ordinário anual de 12.000€.”. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor de 12.000,00 € (doze mil euros), para a construção de boxes e o subsídio no valor de 12.000,00 

€ (doze mil euros), para a atividade regular anual. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 GRUPO CORAL SANTA CECÍLIA DE CALVÃO ---------------------------------------------- 

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

 Informação do NAJ, da DCAJ, de 13 de abril de 2018, concluindo: ------------------------- 

“Face o exposto, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de 

Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas 

e humanitárias de Vagos, definir o valor dos subsídios a atribuir ao Grupo Coral Santa 

Cecília de Calvão, assim como o respetivo plano de pagamentos.”; ------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 750, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e 

cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 751, no valor de 3.800,00 € (três mil e oitocentos euros).  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 de abril de 2018: “À Reunião de 

Câmara. Proponho subsídio ordinário de 3.750€ e extraordinário de 3.800€.”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta euros), para atividade regular e o subsídio no 

valor de 3.800,00 € (três mil e oitocentos euros), para renovação dos adereços do grupo. --------------- 

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

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

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

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – SURF NA VILA 

– 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Candidatura ao Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo – 

Subprograma 2 “Apoio à organização de eventos e projetos pontuais”, da ASV – 

Associação de Surfistas de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

12 de abril de 2018; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do SDJ, do NEDJ, de 13 de abril de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 759, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 13 de abril de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor de 1.000,00 € (mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.5 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 3 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS --------- 

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

 Candidatura ao Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo – 

Subprograma 3 “Apoio a obras de beneficiação/requalificação e apetrechamento de 

instalações desportivas”, da Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo 

André de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de abril de 2018;  

 Informação do SDJ, do NEDJ, de 13 de abril de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 130.000,00 € (cento e trinta mil euros), com vista à colocação de um 

relvado sintético no Campo de Futebol Pinheiro Manso; -------------------------------------- 

 Minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 

Vagos e a Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André; ---------------- 

 Informação de Compromisso n.º 762, no valor de 85.800,00 € (oitenta e cinco mil e 

oitocentos euros), para o ano em curso e 44.200,00 € (quarenta e quatro mil, e duzentos 

euros), para exercícios futuros; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 13 de abril de 2018: “À Reunião 

Câmara.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor total de 130.000,00 € (cento e trinta mil euros), com vista à colocação de um relvado sintético 

no Campo de Futebol Pinheiro Manso; ----------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa e autorizar o senhor 

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

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – CHUVA D’AFETOS – ASSOCIAÇÃO 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – PARAMOS – ESPINHO ------------------------------------------------------ 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

5 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

5.1 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – N.º 5/2018 ------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de fevereiro de 2018, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 11 de abril de 2018, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 744, no valor de 900,00 € (novecentos euros), para o ano em 

curso e 300,00 € (trezentos euros), para exercícios futuros; --------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 13 de abril de 2018: “À Reunião Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

5.2 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – N.º 6/2018 ------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de fevereiro de 2018, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 12 de abril de 2018, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 745, no valor de 900,00 € (novecentos euros), para o ano em 

curso e 300,00 € (trezentos euros), para exercícios futuros; --------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 13 de abril de 2018: “À Reunião Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 RINES - SANCHEQUIAS – PROC. º E07/2017 – APROVAÇÃO 

A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – PARECER N.º 2 ------------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 05 de abril de 2018, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPOP, de 06 de abril de 2018: “Pode o presente PST ser validado/aprovado, nas 

condições da informação da Coordenação de Segurança em Obra. Assim deve o Dono de Obra 

tomar a decisão. Deve ser comunicado aos interessados a decisão tomada.”; ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2018: “Concordo. Proceda-se em 

conformidade”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o PST (Plano de Sinalização 

Temporário), nas condições da informação da Coordenação de Segurança em obra. -------------------- 

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

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

2 – PISCINA MUNICIPAL – PROJETO DE EXECUÇÃO – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA --------- 

Presente projeto de execução relativo à intervenção na piscina municipal. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução. ---------------------- 

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

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

3 – PISTA CICLÁVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº E03/2017 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Auto de Receção Provisória, de 12 de março de 2018; --------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 11 de abril de 2018; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 12 de abril de 2018: “Junto se anexa o Auto de Vistoria para efeitos de 

Recepção Provisória da empreitada “Pista Ciclável da Praia da Vagueira. Deve o Dono de Obra 

aprovar/homologar o Auto de Recepção Provisória.”; --------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de abril de 2018: “À Reunião de CM”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. -------- 

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

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

4 – ETAR DE OUCA – PROCº E09/2007 – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO 

DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, de 06 de abril de 2018; ------------------------ 

 Informação do Serviço de Ambiente, da DCAJ, de 11 de abril de 2018; ------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 12 de abril de 2018: “Junto se anexa o Auto de Vistoria para efeitos 

de Recepção Definitiva da empreitada “ETAR de Ouca”. Deve o Dono de Obra 

aprovar/homologar a Recepção Definitiva.”; ------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de abril de 2018: “ Concordo. À Reunião de 

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

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

 Homologar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva; -------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como 

garantia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – NELSON ANDRÉ – PROC.º 139/17 – GAFANHA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA 

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

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

 Requerimento de Célia da Cruz de Jesus Camarneiro, na qualidade de coordenadora do processo 

de obra OEC n.º 139/17, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 de abril de 2018, 

juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 04 de abril de 2018, concluindo que “não se vê inconveniente no projeto 

de legalização (arquitectura e especialidades) de alteração de moradia unifamiliar, ampliação de 

anexos, muros e legalização de arrumos, assim como de emissão de autorização de utilização.”;  

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

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, sendo que conforme a mesma, não 

se vê inconveniente na legalização das obras e na autorização de utilização pretendida, devendo 

contudo ser submetido a deliberação da CM, nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE …. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de abril de 2018:“À Reunião da Câmara 

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

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

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

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 
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o A informação da DU, de 04 de abril de 2018; 

o O parecer da CDU, de 05 de abril 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. ------------------------------------ 

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

2 – MARIA CRISTINA MOREIRA GRAMATA LOPES – PROC.º 131/17 – GAFANHA DA BOA 

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

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

 Requerimento de Maria Cristina Moreira Gramata Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 06 de março de 2018, juntando elementos ao processo 131/17; ----------------------- 

 Informação da DU, de 03 de abril de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“…Será de aprovar a legalização de moradia unifamiliar e anexos. Relativamente á autorização 

de utilização pretendida, deverá ser efectuada nos termos do parecer jurídico de 01/01/2018. À 

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

 Parecer da CDU, de 04 de abril de 2018, concluindo: ---------------------------------------------------- 

“… não se vendo inconveniente na legalização das alterações e da ampliação da moradia e 

anexos e da autorização de utilização pretendida, conforme e nas condições da informação e do 

parecer jurídico. Deverá ser submetido o processo a reunião da CM, para deliberação nos termos 

do nº 2 do artigo 34º do RMUE …. À consideração superior.”; ---------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de abril de 2018:“À Reunião da Câmara 

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

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

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

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

o A informação da DU, de 03 de abril de 2018; 

o O parecer da CDU, de 04 de abril 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 

EXTERIOR NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – PARECER -------------------------------------- 

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

 Email da direção do Agrupamento de Escolas de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 23 de fevereiro de 2018, solicitando: “parecer nos termos do n.º 2 do artigo 7º do 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação”; --------------------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Fiscalização Municipal, do Departamento de Coordenação, de 27 de 

fevereiro de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 27 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 



 
 

Ata n.º 09/2018, de 19 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

24 

1. O pedido de parecer do agrupamento de escolas de Vagos tem enquadramento no âmbito 

do nº 2 do art.º 7º do RJUE. 

2. A pretensão do AE Vagos tem como objetivo a edificação de uma cobertura exterior na 

Escola Secundária de Vagos, a proposta surgiu da ideia que venceu o orçamento 

participativo feito pelos alunos do agrupamento. 

3. A pretensão localiza-se na área de intervenção do Plano de Urbanização de Vagos, 

totalmente inserida em espaço urbano em Zona de Equipamentos Existentes. 

4. De acordo com o n.º 1 do artigo 41º do regulamento do Plano de Urbanização de Vagos, 

as Zonas de Equipamentos são espaços ou edificações destinados à prestação de serviços 

à coletividade, nomeadamente no âmbito da saúde, educação, assistência social, 

segurança e proteção civil, à prestação de serviços de carácter económico e à prática, 

pela coletividade, de atividades culturais, de desporto, de recreio e lazer. 

5. A pretensão tem enquadramento no âmbito do Plano de Urbanização de Vagos. 

 Parecer da DU, de 01de março de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“A obra em causa encontra-se isenta de controlo prévio, nos termos do n. 1, do artº 7º, do RJUE, 

estando sujeita a parecer prévio não vinculativo da C.M. Verifica-se que a proposta cumpre o 

PMOT em vigor na área – P.U. de Vagos – não se vendo inconveniente na mesma.”; -------------- 

 Parecer da CDU, de 01 de março de 2018, concluindo: -------------------------------------------------- 

“Concordo … devendo ser submetido o processo a reunião de CM, nos termos do nº 2 do artigo 

7º do RJUE. À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de abril de 2018:“À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. -------------------------------- 

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

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

4 – RAQUEL OLIVEIRA ROCHA – PROC.º 75/18 – GAFANHA DA BOA HORA – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1590 RUSTICO – RATIFICAÇÃO ------------------------------- 

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

 Requerimento de Raquel Oliveira Rocha, de 10 de abril de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 1590; ----------------------------------------------------------------- 
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  Informação do CDPOP, de 12 de abril de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 12 de abril de 2018: “Aprovo. À reunião de 

Câmara para ratificar”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara, que autoriza a constituição de compropriedade do prédio sito em Gafanha da Boa Hora, 

freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1590, inscrito na matriz predial rústica 

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

Deve a DPOP, 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: -----------------------------------------------------------------------------  

 Continuar a martelar no mesmo prego. Somos controlados por monopólios; ------- 

 Porque temos que pagar faturas sem fazer consumos como é o caso da AdRA? --- 

 Proteção Civil. Continua a perguntar: Quanto custa aos portugueses? -------------- 

 Quando é que o senhor Presidente faz barulho para mudar estas coisas. ------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --------- 

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

 O senhor Paulo Alexandre Gil Cardoso, residente em Soza, para deixar algumas 

considerações: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Congratular-se pela subida no rating de transparência municipal da Câmara 

Municipal de Vagos, sabendo que temos que continuar a melhorar; ----------------- 

 Sobre as reuniões públicas da Câmara Municipal e como já referiu anteriormente, 

seria de bom tom terem os seus editais e documentos de suporte à reunião 

disponíveis no site para consulta do público; -------------------------------------------- 
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 Relembrar que a senhora Vereadora Dulcinia Sereno referiu em reunião anterior 

que iria tentar que fossem disponibilizadas no site as atas da Comissão de Transito. 

À data contínua tudo na mesma. As atas que estão disponíveis são de 2013; ------- 

 Sobre o Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de 

Vagos. Levanta uma questão, nomeadamente a gestão dos estacionamentos e os 

parquímetros que não funcionam. O seu funcionamento seria uma receita para o 

Município, embora essa receita ao abrigo do acordo para a integração da rede de 

transportes públicos fique nessa instituição. Como será feita essa gestão 

futuramente? As receitas serão recuperadas para a Câmara Municipal? ------------- 

 Fazer ainda uma referência aos sintéticos. Ambientalmente os sintéticos poderiam 

ser traduzidos por sistemas de produção contínua de plástico na natureza. São os 

modelos que se usam atualmente mas que acabam nos nossos oceanos e rios. A 

manutenção poderá ser barata mas irá custar caro às gerações vindouras; ----------- 

 Sobre a Gaticão e tendo conhecimento da existência de duas ou três centenas de 

animais naquela associação. Pergunta se a Câmara Municipal sabe como são 

tratados os dejetos desses animais diariamente? E ainda se estão acauteladas as 

medidas de segurança contra incêndios e as medidas de prevenção e limpeza das 

áreas circundantes? -------------------------------------------------------------------------- 

 Para concluir pergunta para quando a execução do saneamento na EN 109 entre 

Vagos e o sul do concelho? ---------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para responder e tecer algumas considerações: -------------- 

 Atas da Comissão de Trânsito – O assunto estará a ser tratado; ----------------------- 

 Estacionamentos e parquímetros – Já se pronunciou sobre o assunto aquando da 

discussão do ponto. Mais do que a questão das receitas e a favor de quem revertem, 

o importante prende-se com a regularização dos lugares de estacionamentos; ------ 

 Relvados sintéticos – Atualmente já existem outras formas de manutenção, para 

além da borracha. Está a ser estudada uma solução diferente para o sintético do 

Estádio Municipal, que já tem sensivelmente sete anos de utilização. Feita a 

avaliação custo/beneficio, independentemente de algum impacto ambiental, que 

não se pode negar, o impacto social desde o ponto de vista da utilização, da 

ocupação dos jovens e da prática de desporto reflete, sem dúvida, que a colocação 

dos relvados sintéticos foi uma medida muito acertada; ------------------------------- 

 Associação Gaticão – esclarece que não são quatrocentos animais mas sim cerca 

de trezentos. As instalações já foram limpas por dentro. Quando foi colocada a 

questão da limpeza ao ICNF, a resposta foi que não tinham capacidade. A Câmara 

Municipal, ao longo de 14 anos, já gastou mais de trezentos mil euros na 
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associação, porque temos consciência do problema que temos para resolver. A 

política da Câmara Municipal sempre foi tratar dos animais e promover a sua 

adoção; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Saneamento na EN 109 – A EN 109 é muito extensa. O saneamento irá até onde 

houver cota. A AdRA está a fazer um segundo projeto, porque havia um conjunto 

de infraestruturas que não estavam sinalizadas e que estavam de facto no local. 

Relativamente à zona sul será tratado de acordo com as prioridades do Município.  

Em resumo já foi adjudicado em Ouca – Ervedal – Santo André e parte de Rio 

Tinto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Está em fase de adjudicação o resto de Rio Tinto e Tabuaço.  ------------------------ 

Está em fase de projeto a Carregosa. ------------------------------------------------------ 

Em 2018 início de 2019, ficará completa a freguesia de Ouca.  ----------------------- 

Estão a ser elaborados os projetos para Ponte de Vagos – Santa Catarina – Fonte 

de Angeão e Covão do Lobo. -------------------------------------------------------------- 

A partir de 2019 Santo António – Santo André e parte de Calvão. ------------------- 

Gafanha da Boa Hora será para 2020/2021. ---------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e 

cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


