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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2018, de 03 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de maio 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, 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, Paula Cristina Teixeira 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Dar nota do despacho de nomeação, em regime de substituição, dos seguintes 

dirigentes intermédios e nos cargos abaixo indicados: --------------------------------- 

o Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (2º grau) – Laerte 

Macedo Pinto; ----------------------------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo Administrativo e Jurídico (3º grau) – Susana Raquel 

Pereira Jesus; ------------------------------------------------------------------------ 



 
 

Ata n.º 10/2018, de 03 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

o Chefe do Núcleo de Aprovisionamento (3º grau) – Maria Elizabete Marques 

Tavares Botelho; -------------------------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Ação Social (3º grau) – Adriana Gironella Silva 

Capela; -------------------------------------------------------------------------------  

o Chefe do Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos (3º grau) – Sónia Patrícia 

Biscaia Lourenço; ------------------------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Cultura (3º grau) – Maria de Lurdes Carvalhais 

Pereira; ------------------------------------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Desenvolvimento Económico (3º grau) – Vera Lúcia 

Ribeiro Rocha; ----------------------------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude (3º grau) – Filipe 

Miguel Simões Ferreira Pedro; --------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Energia e Manutenção de Infraestruturas (3º grau) – 

André Miguel Miranda Nunes; ---------------------------------------------------- 

o Chefe do Núcleo de Fiscalização Municipal (3º grau) – Gabriela Alexandra 

Pinto Cabano; ------------------------------------------------------------------------ 

o Chefe do Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao 

Cidadão (3º grau) – Filipa Guerreiro Mota; ------------------------------------ 

o Chefe do Núcleo de Recursos Humanos (3º grau) – Sandrina Martins 

Oliveira; ------------------------------------------------------------------------------  

o Chefe do Núcleo de Sistemas de Informação (3º grau) – Nuno Pandeirada;  

o Chefe do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho (3º grau) – Toni Jesus 

Marques; ------------------------------------------------------------------------------ 

As presentes nomeações são feitas por urgente conveniência do serviço e produzem 

efeitos a partir do dia 01 de abril de 2018. ------------------------------------------------------- 

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

 Informar que já realizou a reunião com o senhora Secretária de Estado da 

Educação. Ficou acordado que haverá uma escola no sul do concelho, 

nomeadamente em Calvão. Os termos em que a escola irá funcionar estão a ser 

negociados e, por essa razão, de momento nada mais pode adiantar. ---------------- 

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

 Dar ainda nota de que a próxima reunião pública da Câmara Municipal, será no dia 

17 de maio, pelas 18h00m, na sede da junta de freguesia de Calvão. ---------------- 

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

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

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco para colocar algumas questões: -------------- 



 
 

Ata n.º 10/2018, de 03 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

 Colégio de Calvão – Tendo a reunião corrido bem obviamente deixa todos mais 

tranquilos. Pergunta se dentro do modelo que esta a ser negociado, este será público 

ou privado? ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Na prestação de Contas que foi aprovada em Assembleia Municipal, existe uma 

rubrica com uma divida da Câmara Municipal ao Colégio de Calvão de cem mil 

euros. Essa divida, existe ou não? Se existe há algum plano para fazer esse 

pagamento? ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Existe já alguma resposta da ARS, à proposta da Câmara Municipal sobre as duas 

valências de saúde familiar? --------------------------------------------------------------- 

 Processo Rede de Ciclovias. Há já algum desenvolvimento em Vagos? ------------- 

 A intensidade de tráfego na EN 109 tem vindo a aumentar. Relativamente à 

municipalização da via, há alguma novidade? ------------------------------------------- 

 Época Balnear – O desassoreamento da ria vai conseguir-se em tempo útil? ------- 

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

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

 Relativamente ao Colégio de Calvão, oportunamente serão dadas mais 

informações. Estamos numa fase de negociações e reafirma que à data presente 

nada mais pode adiantar. -------------------------------------------------------------------- 

 Divida da Câmara Municipal ao Colégio de Calvão – Existe uma divida do Colégio 

à Câmara Municipal. Temos uma conta corrente permanente entre o Colégio e a 

Câmara e neste momento o montante que o Colégio deve é superior ao que deve a 

Câmara Municipal. Por essa razão, e ainda por decisão/proposta do próprio 

Colégio, deixou de se pagar. --------------------------------------------------------------- 

 Saúde Familiar - Para já não há novidades. Houve uma reunião na ARS e duas no 

ACES. A reunião da ARS basicamente foi para solicitar que no próximo concurso 

abrissem duas vagas para Vagos. Temos duas situações muito complexas em 

Vagos na ótica do ACES. Uma mais complexa do que a outra. Consideram que a 

mais grave é Soza, uma vez que existe uma médica contratada que não pode ter 

doentes na sua ficha, pelo que existem mil e tal doentes em Soza que não têm 

médico de família, embora tenham uma médica que os atenda. No caso de Covão 

do Lobo é ao contrário. Falta, de facto, um médico. Têm uma estagiária que não é 

médica e nem pode exercer medicina sozinha. Em Ponte de Vagos temos uma 

situação também complicada porque existe um médico que já está reformado e faz 

contratos por três meses, mas a situação começa a ser instável. Continuamos a 

aguardar, embora em relação a Covão de Lobo ficasse de ser agendada uma nova 

reunião com o dr. Pedro Almeida o que demonstra também só por si, a vontade do 

dr. Pedro Almeida em que o posto médico continue aberto. --------------------------- 
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 Rede de Ciclovias – Já está em execução. Chama-se Via Ecológica e tem como 

objetivo do nosso lado ligar Mira até Ovar. Neste meio percurso há duas situações 

de difícil solução. Uma tem a ver com a travessia da estrada nacional na Murtosa 

e a outra tem a ver com a ponte da Varela. Da nossa parte a nossa componente de 

obra era uma consequência do que foi feito do lado de Ílhavo com a requalificação 

do Caminho do Praião que do nosso lado se chama Caminho do Canal. O trabalho 

esta a ser executado. O traçado será sempre junto à ria do lado nascente. 

Curiosamente vai ligar à ciclovia da Figueira da Foz. O que também estamos a 

tratar, é a criação de um circuito atlântico do EuroVelo que é uma rede europeia de 

ciclovias. Seria importante que a nossa faixa ficasse inserida no EuroVelo tendo 

em conta a componente turística. ---------------------------------------------------------- 

 A situação da municipalização da EN 109 já não é nova. O pedido já foi feito há 

quatro anos. A questão é que neste momento a EP é uma casa ingerível. Não têm 

dinheiro para entrar em processo de negociação. --------------------------------------- 

 Época Balnear – Será de 23 de junho a 09 de setembro. Está tudo a ser preparado. 

O protocolo com os nadadores-salvadores. Os apoios de praia, que serão mais dois 

na Vagueira. A Bandeira Azul. O projeto de desassoreamento foi todo tratado pela 

POLIS. O senhor Ministro disse que estaria tudo pronto para lançar o concurso até 

ao final de maio, mas não acredita que esta situação esteja resolvida antes do final 

deste ano. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

1.1 – ATAS DE REUNIÕES - APROVAÇÃO ---------------------------------------------------------- 

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 05, 06, 07 e 08, de 08 e 22 de março e 05 e 12 de abril de 

2018, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por 

todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, não votou as propostas das atas n.ºs 06/2018 e 

08/2018, de 22 de março e 12 de abril, respetivamente, pois não esteve presente nas reuniões. -- 
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Pelo mesmo motivo a senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, não votou a 

proposta da ata n.º 06/2018, de 22 de março. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.2 – RETIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo a Ata n.º 03/2017, de 02 de fevereiro, sido aprovada e publicitada com uma incorreção é 

efetuada, ao abrigo do disposto no artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

seguinte retificação: --------------------------------------------------------------------------------------------  

B - OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------- 

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA 

– PROC.º DIA – E 01/2012 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------ 

Onde se lê « … homologar o auto de receção definitiva e proceder à liberação da 

caução», deve ler-se: 

«… homologar o auto de vistoria para efeitos de liberação da caução.». ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, dr. 

Óscar Lopes Francisco, aprovar a retificação supra. ------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – DIRIGENTES – COMPOSIÇÃO DO JÚRI ---------------- 

Presente despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 11 de abril de 2018, que a seguir 

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

“DESPACHO -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Que entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2018, a nova Organização dos Serviços Municipais, 

publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 244, de 21 de dezembro de 2017, aprovada pela 

Câmara Municipal de Vagos nas reuniões ordinárias de 09 de novembro e de 07 de dezembro e 

pela Assembleia Municipal na sessão do dia 24 de novembro, todas do ano 2017; 
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2. Que o mapa de pessoal, para o ano de 2018, foi apresentado à Câmara Municipal de Vagos, na 

reunião extraordinária do dia 15 de dezembro de 2017 e foi aprovado pela Assembleia Municipal 

na sessão do dia 29 de dezembro de 2017; 

3. O meu despacho de 3 de janeiro de 2018 nomeando, em regime de substituição, titulares para o 

cargo de direção intermédia de 1.º grau (diretor de departamento de coordenação) e para os 

cargos de direção intermédia de 2.º grau (chefe da divisão de urbanismo, chefe da divisão de 

serviços operacionais, chefe da divisão de gestão financeira e chefe da divisão de planeamento e 

obras públicas); 

4. A competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35 º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procede à 

adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão mais atual, 

que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, 

regional e local do Estado;  

Determino a abertura dos seguintes procedimentos concursais: ------------------------------------------------- 

o 1 lugar para Diretor do Departamento de Coordenação – DDC (dirigente intermédio do 1º 

grau); 

o 1 lugar para Chefe da Divisão de Gestão Financeira – CDGF (dirigente intermédio do 2º grau); 

o 1 lugar para Chefe da Divisão de Planeamento e Obras Públicas – CDPOP (dirigente 

intermédio do 2º grau); 

o 1 lugar para Chefe da Divisão de Serviços Operacionais – CDSO (dirigente intermédio do 2º 

grau); 

o 1 lugar para Chefe da Divisão de Urbanismo – CDU (dirigente intermédio do 2º grau);  

Mais determino: ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 

A cessação dos seguintes procedimentos concursais em curso, a saber: 

 1 lugar para Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização  

Municipal – DDGRHeFM (dirigente intermédio do 1º grau);  

 1 lugar para Chefe da Divisão de Gestão Urbanística – CDGU (dirigente intermédio do 2º 

grau); 
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 1 lugar para Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos – CDPP (dirigente intermédio do 2º 

grau);  

 1 lugar para Chefe da Divisão Financeira – CDF (dirigente intermédio do 2º grau); 

 1 lugar para Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas – CDGI (dirigente intermédio do 2º 

grau); 

 1 lugar para Dirigente do 3º Grau, da Unidade Administrativa e Jurídica – UAJ. 

Proponho ainda, para efeitos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto, que procede à 

adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão mais atual, que a 

Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal que delibere designar o seguinte júri de 

recrutamento: ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Presidente 

 Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Vogais efetivos  

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento da Câmara 

Municipal de Chaves 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, vereadora em regime de meio tempo da 

Câmara Municipal de Vagos.”. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, dr. Óscar 

Lopes Francisco, aprovar a proposta de constituição dos júris de recrutamento, e que a mesma seja 

remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em cumprimento do disposto no artigo 

13º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de maio de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 29.522,77 € (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois euros e setenta e sete cêntimos). ------ 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 16 a 27 de abril de 2018 - 

03 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 01 a 22 de abril de 2018 - 27 despachos. -------------- 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SABINA MARIA DE JESUS NUNES ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Sabina Maria de Jesus Nunes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 23 de fevereiro de 2018, requerendo o ressarcimento, no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual da administração, pelos danos ocorridos em consequência de acidente; ------------ 
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 Informação do CDCAJ, de 20 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“ASSUNTO: Pedido de ressarcimento de danos – Sabina Maria de Jesus Nunes 

1. A Sra. Sabina Maria de Jesus Nunes, residente na Rua António Gafanha, nº 39, 3830-402 

Gafanha do Carmo, vem solicitar que seja ressarcida dos danos provocados na sua viatura, 

matrícula 75-15-QN, no valor de 200,37€, em virtude de, no dia 26/01/2018, pelas 05.40 horas, 

quando circulava na Rua Alta Tensão, não se apercebeu da existência de uma passadeira sobre 

elevada, devido ao piso encontrar-se molhado e à deficiente iluminação pública, e danificou o 

cárter do seu carro. 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 13/03/2018, no sentido do indeferimento 

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

essa intenção de indeferimento (ofício 721, de 19/03/2018). 

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 13/03/2018, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ (…) A passadeira está prévia e devidamente sinalizada. Com efeito, a via está dotada 

com sinalização vertical, com os sinais “A2c – Lomba ou depressão” e “B8 – Cruzamento com 

via sem prioridade”. 

(…) Conforme se pode ler do atrás citado Relatório de Serviço da GNR de Vagos, “… a 

Srª Sabina … informou que se tinha distraído junto á primeira lomba na mencionada rua e em vez 

de ter travado para passar a lomba em velocidade reduzida acelerou, tendo á saída da lomba, 

embatido com o carter com violência no chão, tendo danificado o mesmo, o que deu origem ao tal 

derrame de óleo.” 

(…) Considerando o atrás exposto, designadamente o fato da estrada estar devidamente 

sinalizada, o Município de Vagos não incorreu em qualquer violação do artigo 5º, do Código da 

Estrada, pelo que fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no 

caso em apreço.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 26 de abril de 2018:“Concordo com a 

pretensão apresentada, devendo a mesma ser remetida à reunião da Câmara Municipal, para 

deliberação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 20 de abril de 2018. ----------------------- 

Deve a DCAJ, 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 – 2ª FASE – PARECER N.º 3 ---------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 16 de abril de 2018, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPOP, de 17 de abril de 2018: “Pode o Dono de Obra, se assim o entender, aprovar 

o PST – 2ª Fase, relativo à empreitada “Beneficiação da EM 598 Rines-Sanchequias”, nas 

condições referidas na informação da Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deve ser 

comunicado aos interessados.”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de abril de 2018: “À Reunião de C.M”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o PST (Plano de Sinalização Temporário 

- 2ª Fase), nas condições da informação da Coordenação de Segurança em Obra. ------------------------ 

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º 

E01/2012 – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS ANTÓNIO 

RODRIGUES PARENTE, S.A. – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 29 de março de 2018; -------------------- 

  Informação da DPOP, de 23 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente à empreitada supra referida, informa-se: 
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1. No seguimento do ofício da entidade executante com o nº 30/2018-CP e com registo de 

entrada datado de 05/03/2018, efetuou-se vistoria para liberação de caução em 

29/03/2018. 

2. Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos e deteriorações da obra da 

responsabilidade do empreiteiro, tendo sido elaborado o auto de vistoria em anexo, que 

se encontra devidamente assinado pelos intervenientes. 

3. Assim, nos termos do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, 

pode o dono de obra autorizar a liberação de 15% da caução prestada no âmbito do 

presente contrato, correspondente ao quarto ano subsequente à receção provisória. 

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

 Parecer do CDPOP, de 26 de abril de 2018: “Tendo em conta a informação da engª Ana Vilão e o 

Auto de Vistoria, pode se o dono de obra o entender haver a liberação da caução solicitada.”;  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 27 de abril de 2018: “À Reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação 

técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – PROC.º E14/2017 - ATA N.º 2 

(PRONÚNCIA DO JÚRI DO PROCEDIMENTO RELATIVA AOS ERROS E OMISSÕES 

IDENTIFICADOS PELOS INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------ 

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

 Ata n.º 2 do Júri do Procedimento, de 26 de abril de 2018; ---------------------------------------------- 

“ATA N.º 2 

(Pronúncia do júri do procedimento relativa aos erros e omissões identificados pelos 

interessados) 

“Beneficiação de Estrada Florestal n.º 1” 

E14/2017 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas, reuniu o júri do 

procedimento do concurso público, constituído por deliberação de 21 de dezembro de 2017, na 
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sequência da Lista de Erros e Omissões apresentada pela empresa Prioridade - Construção de 

Vias de Comunicação, S.A..  

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou propor ao órgão competente para a 

decisão de contratar, o seguinte: 

1. Aceitar o erro identificado pelo interessado relativamente ao artigo 3.4.3.1.2 e aceitar a 

omissão identificada pelo interessado relativamente aos artigos 3.4.3.1.2,; 

2. Não aceitar o erro identificado pelo interessado quanto ao artigo 3.7.1.1 e alterar a 

quantidade prevista para o artigo 3.7.2.1 para 33439m2 (quantidade proveniente do Km 

0+000 ao Km 2+500); 

3. Relativamente aos artigos em que o interessado apresentou o comentário “Não é possível 

apurar as quantidades por não existirem dados em projeto”, esclarece-se: 

Artigo 1.5.3 – Quantidade proveniente de valetas à esquerda 

Artigo 2.1.1.1 - Quantidade proveniente de separador entre o passeio/ciclovia e a berma 

Artigo 3.4.2.3.2 – Alargamento à esquerda entre o Km 0+000 e 2+175 e alargamento à 

direita entre Km 2+175 e 2+388 

Artigo 3.4.2.6.2 - Quantidade proveniente em toda a via existente 

Artigo 3.9.6.1 - Quantidade proveniente da peça desenhada 3.4 

Artigo 3.9.8.1 - Quantidade proveniente da peça desenhada 3.4 

Artigo 5.2.1.1.2 - Quantidade proveniente das peças desenhadas 3.1 a 3.4 na barra de 

sinalização 

Artigo 5.2.1.4.1 - Quantidade proveniente das peças desenhadas 3.1 a 3.4 na barra de 

sinalização 

Artigo 5.2.1.4.3 - Quantidade proveniente do cruzamento ao Km 0+000 

Artigo 5.2.1.4.4 - Quantidade proveniente das peças desenhadas 3.1 a 3.4 na barra de 

sinalização 

Artigo 5.2.1.4.10 - Quantidade proveniente do cruzamento ao Km 0+000 

4. Quanto às peças desenhadas será de considerar as seguintes erratas: 

a. Peças desenhadas 3.1 a 3.4 - na barra de sinalização do perfil longitudinal, na 

pintura da ciclovia onde se lê “LBC 1/1 (0.12m)” deve ler-se “LBC 1/1 

(0.10m)” 

b. Peça desenhada 3.1 - ao Km 0+000 (cruzamento) onde se lê “Entroncamento 

tipo 2 desenho 5.1” deve ler-se “Entroncamento tipo 2 desenho 6.1.” 

5. Os erros e omissões, os esclarecimentos bem como as erratas constantes dos pontos 

anteriores são baseados nos termos expressamente referidos no email do projetista de 

24 de abril de 2018 referido anteriormente faz parte integrante da presente ata; 

6. Alterar o Preço Base para 270.000,00 € (duzentos e setenta mil euros); 

7. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 18h00m do dia 03/05/2016, nos 

termos do nº 1 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos; 



 
 

Ata n.º 10/2018, de 03 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

8. Disponibilizar no portal da Plataforma Eletrónica vortalGOV a presente Ata; 

9. Notificar todos os interessados através da Plataforma Eletrónica VortalGOV, dos factos 

referidos nos pontos anteriores; 

10. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de 

prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no 

ponto 7 da presente Ata. 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente ata, que depois de lida foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros intervenientes neste ato.”; ------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 27 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: 

“Aprovo, proceda-se em conformidade. À Reunião da Câmara para ratificar.”. -------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIO FERNANDO DOMINGUES SILVA RANGEL – PROC.º 49/16 – GAFANHA DA BOA 

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

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

 Requerimento de Mário Fernando Domingues Silva Rangel, com registo de entrada nesta Câmara 

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

 Informação da DU, de 05 de abril de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente no projeto de 

legalização de alteração de moradia unifamiliar e anexos para o uso de Hostel.”; ----------------- 

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

“Concordo com a informação prestada… não se vê inconveniente na legalização pretendida, 

devendo contudo ser submetida a deliberação da CM, nos termos dos artigos 34º a 36º do RMUE 

e102º A do RJUE … À consideração superior”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2018: “À Reunião da Câmara 

Municipal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 05 de abril de 2018; 

o O parecer da CDU, de 12 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 (Divisão de Urbanismo), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

2 – JOAQUIM PEDRO ROSA SAMAGAIO – PROC.º 6/17 – VAGOS – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA ---------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Joaquim Pedro Rosa Samagaio, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 19 de março de 2018, para alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar e muro de 

vedação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 03 de abril de 2018, concluindo: “a pretensão poderá ter 

enquadramento no âmbito do Plano de Urbanização de Vagos.”; ------------------------------------- 

 Informação da DU, de 11 de abril de 2018, concluindo: “Face ao exposto, a pretensão é viável, 

na condição de cumprir as restantes disposições do PU de Vagos, RMUE, DL 163/06 e restante 

legislação aplicável.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDU, de 13 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada… em como é viável a pretensão do requerente nas 

condições das mesmas … À consideração superior. Será de submeter a deliberação da CM, nos 

termos do artigo 16º do RJUE. Posteriormente, para além do requerente, também deverá ser 

notificado o proprietário do terreno (nº 4 do artigo 14º) …”; ------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2018: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao pedido de informação 

prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – JOÃO DINIZ ROCHA MARIANO – PROC.º 58/17 – PONTE DE VAGOS – PONTE DE VAGOS 

E SANTA CATARINA – LEGALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Email de Célia Camarneiro, de 19 de dezembro de 2017, requerendo “mais tempo para a 

apresentação de elementos; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DU, de 10 de abril de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no projeto de 

legalização de muro de vedação e muro de divisão (arquitectura e especialidades).”; ------------- 

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

 “Concordo com a informação prestada… não se vendo inconveniente na legalização do muro … 

Nos termos do artigo 102º A de RJUE e dos artigos 34º a 36º do RMUE, a pretensão da legalização 

do muro deverá ser submetida a deliberação da CM. À consideração superior.”; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 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 10 de abril de 2018; 

o O parecer da CDU, de 12 de abril de 2018; 
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o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

Deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação dos muros e a legalização das obras. ------------- 

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

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

4 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PROC.º 24/18 – ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ---------------------------------- 

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

 Requerimento de Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 27 de fevereiro de 2018, requerendo a aceitação da comunicação prévia de obras de 

edificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 23 de março de 2018, concluindo: ------------------------------------------ 

“… 

4 - Verifica-se que na parcela 77 não existirá, muro frontal, estando previsto a implementação de 

uma zona de paragem e de estacionamento para visitantes. 

Chama-se a atenção para o cumprimento do alinhamento definido no plano de pormenor (5m ao 

eixo da via), ou seja a continuidade dos alinhamentos dos lotes confinantes. Essa continuidade 

poderá ser efetuada, desde que fundamentada e aceite pela Câmara Municipal, sem muro frontal 

mas sempre com separação física do espaço privado, que pode ser através de um lancil. 

5 – A ampliação apresenta uma altura superior a 7m, o requerente justificou a altura pelo facto 

de se tratar de um pavilhão de logística e a sua altura ser estabelecida pela métrica das estantes 

necessária ao bom funcionamento da empresa, se assim for entendido pela câmara municipal esta 

justificação poderá ser incluída na exceção prevista na alínea d) do nº 1 do artigo 8º do 

regulamento do plano de pormenor. 

6 – Salvaguardando a questão levantada no ponto 5, a proposta apresentada, cumpre o definido 

no PP da Zona Industrial de Vagos.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 29 de março de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“No seguimento do assunto supracitado e nos termos do SIR (Decreto-lei n.º 169/2012, de 1 de 

agosto, na sua atual redação), informa-se: 
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1. A exploração industrial em causa, ao contrário do que refere na memória descritiva, 

trata-se de tipo 3, dado que o processo do estabelecimento industrial e respetivo título 

de exploração foram remetidos pelo IAPMEI para esta Câmara Municipal, dado o atual 

enquadramento legal. 

2. Nos termos do artigo 39º do diploma citado, Título de Exploração existente, somente terá 

que ser atualizado, caso as alterações impliquem que o estabelecimento do tipo 3 passe 

a tipo 2 (alínea (e) do n.º 3) ou haja alteração das características dos efluentes (alínea 

(f) do n.º 3) ou alteração da atividade económica de acordo com o respetivo CAE (n.º 4 

do artigo 39º. 

3. Assim, caso não se verifique nenhuma das situações acima descritas, o explorador 

somente terá que dar cumprimento ao RJUE.”; ------------------------------------------------  

 Informação da DU, de 10 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar:  

1. Trata-se de uma Comunicação Prévia de construção de armazém logístico (ampliação 

da unidade industrial Grestel, S.A.); 

2. … 

3. … 

4. Deverá aguardar-se a deliberação da câmara municipal quanto à altura da construção, 

sendo que, nos restantes aspetos, o projeto de arquitetura reúne condições para 

aprovação. A análise dos projetos das especialidades deverá também aguardar a 

deliberação referida.”; -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

“Conforme informação…trata-se de uma comunicação prévia apresentada em 27/2/18. Não 

ocorreu notificação de aperfeiçoamento nos termos do artigo 11º do RJUE, nem o comunicante 

procedeu ao pagamento das taxas em regime de autoliquidação. Assim, embora se trate de CP, 

propõe-se que seja submetida a reunião de CM, para deliberação quanto à aceitação do exposto 

nos pontos 4 e 5 da informação de 23/3/18 do sr. CDPOP (separação do espaço público do 

privado através de lancil e altura da edificação, superior a 7m) …”; --------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2018: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a altura proposta para a edificação. --- 

Mais deliberou, por unanimidade, que a separação do espaço público do privado se faça através da 

colocação de lancil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 – ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS PARA EFEITOS DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL – 

PREÇO/M2/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     

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

 Comunicação da FEPICOP – Federação Portuguesa da Industria da Construção e Obras Públicas, 

de 17 de agosto de 2017, apresentando a relação de preços médios de referência por metro 

quadrado de construção relativos ao ano 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Informação da CDU, de 09 de abril de 2018; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de abril de 2018: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter as estimativas orçamentais que se 

encontram em vigor desde 01 de janeiro de 2009, a saber: ----------------------------------------------------- 

o Habitação social – 300,00 €/m2; 

o Habitação corrente – 450,00 €/m2; 

o Anexos – 200,00 €/m2; 

o Industria – 150,00 €/m2; 

o Comercio/Serviços – 350,00 €/m2. ------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – JUAN CARLOS NETO ROSETE – PROC.º 74/17 – CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

IMPLANTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Juan Carlos Neto Rosete, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 24 

de abril de 2018, juntando elementos ao processo; -------------------------------------------------------- 
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 Informação da DU, de 26 de abril de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… 

Face ao exposto a câmara municipal deverá pronunciar-se, nos termos do nº 3, do artº 5º, do 

RMUE. 

3- Nos restantes aspectos o projecto de arquitectura reúne condições para aprovação, devendo o 

muro de vedação ser implantado a 4m do eixo da via, conforme informação do Planeamento. …”;  

 Parecer da CDU, de 26 de abril de 2018, concluindo: “Concordo com a informação prestada…. 

Será de submeter a reunião da CM para deliberar, nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, 

quanto à aceitação da fundamentação apresentada, para a implantação proposta. Baseia-se em 

que a zona da edificação que não cumpre o afastamento lateral previsto no nº 2 do mesmo artigo, 

se refere a usos complementares, justificando assim que por esse motivo, também está a aplicar o 

nº 2. À Consideração superior. Sendo favorável, será de aprovar o projeto de arquitetura ….”; -- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de abril de 2018: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação proposta e aprovar o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Paula Cristina Teixeira 

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

seis minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


