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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2018, de 21 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de junho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e vinte minutos, no edifício sede 

da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, 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, 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 deu a palavra ao senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, Albano Jesus Gonçalves, que deu as boas 

vindas a todos os presentes e desejou um bom trabalho. ------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que as reuniões deste executivo 

do mês de agosto, serão nos dias 09 e 23, sendo esta última pública e a realizar na sede de 

Junta de Freguesia de Ouca. --------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 
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 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé para informar que a partir do mês de junho a 

Câmara Municipal, em colaboração com a ACT – Autoridade para as Condições de 

Trabalho, vai passar a ter, uma vez por mês, um técnico para atendimento ao público. Quer 

empregadores, quer trabalhadores poderão dirigir-se na última quarta-feira de cada mês, 

para esclarecer ou submeter pedidos sem ter que se deslocar a Aveiro. ------------------------ 

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

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

o Quais as grandes obras programadas para a freguesia de Fonte de Angeão e Covão 

do Lobo, para este ano ou até ao fim do mandato? -------------------------------------- 

o Saber se os dois documentos que solicitou em reunião anterior já estão disponíveis, 

nomeadamente o documento com o número total de funcionários, não só os do 

quadro mas todos os que são pagos pela Câmara Municipal e ainda as 

transferências para as IPSS’s; -------------------------------------------------------------- 

o Circulares a Vagos. Dada a importância deste projeto, qual o ponto de situação? - 

o Aplicação dos Autos relativos à limpeza das florestas. Após a chegada desses autos 

à Câmara Municipal, qual será o passo seguinte? --------------------------------------- 

o Orçamento Participativo em Fonte de Angeão e Covão do Lobo. Há algum avanço?  

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

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

o Sobre as grandes obras para a freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo começou 

por referir a obra que está em execução – Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias 

- e que é o maior investimento público dos últimos anos que o Município fez sem 

recurso a fundos comunitários. É uma obra importantíssima para a freguesia e para a 

zona sul do concelho no geral.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, em articulação com a Junta de Freguesia, irá realizar a obra de 

drenagem de águas pluviais, desde a rotunda do lobo até ao café do Sesta. Concluiu-se 

o projeto de requalificação do Largo de Covão do Lobo e iremos lançar o procedimento 

para adjudicar o trabalho. Foi também elaborado o projeto das lagoas do Moitão. ------ 

Em Fonte de Angeão temos a requalificação de toda a área que envolve a estrada de 

Rines-Sanchequias, incluindo o largo da antiga escola de Parada de Cima. Iremos fazer 

uma série de alcatroamentos em diversos arruamentos, como por exemplo a Rua de S 

Micael, muito importante para os desvios da obra da estrada principal. ------------------ 

o Circulares a Vagos – Não há circulares no plural. Há uma ligação da A17 à Zona 

Industrial de Vagos e à A25, que faz parte de um dos eixos prioritários da CIRA, mas 

que não tem financiamento garantido. Foi opção política do Município dar prioridade à 

obra de Rines-Sanchequias em detrimento da ligação à Zona Industrial de Vagos. ----- 

O custo de cada uma é muito semelhante assim como a ausência de financiamento. A 

Câmara Municipal não tem condições para avançar com as duas obras 
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simultaneamente, optando pela obra nesta freguesia e pensando nas pessoas desta zona 

do concelho. Contudo, estamos a intervir numa série de troços que compõem o que 

designamos de Eixo da Competitividade, nomeadamente a Rua das Abelhas (entrada 

da ZIV do lado Sul) e a Estrada Florestal 1 no troço que liga o Parque de Campismo 

até ao limite com o concelho de Ilhavo.-------------------------------------------------------- 

o Relativamente aos dados solicitados – O documento respeitante às IPSS’S ainda não 

está disponível. Será solicitado aos serviços. -------------------------------------------------- 

Quanto ao outro documento, já foi transmitido anteriormente que esses dados estão 

disponíveis na prestação de Contas Anual. ---------------------------------------------------- 

o Limpeza das Florestas – Para já estamos a evitar, a não ser que seja mesmo em último 

recurso, levantar autos. Fazê-lo só prejudicaria o processo de limpeza. A Câmara 

Municipal tem andado no terreno, tem deixado avisos nas propriedades. Já começaram 

a ser feitas algumas limpezas por parte do Município, começando pelos terrenos 

propriedade do Município. Concretamente até à data ainda não recebemos autos 

levantados pelo ICNF. Se recebermos os mesmos terão a instrução normal. ------------- 

o Orçamento Participativo – A nossa componente já está adjudicada. Os trabalhos iniciar-

se-ão rapidamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Sobre este último assunto o senhor Vice Presidente da Câmara acrescentou: ------------------ 

O trabalho está adjudicado. A empresa em conjunto com a Junta de Freguesia está a reunir 

os conteúdos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, colocou ainda outras questões: -------------- 

o Qual a opinião do senhor Presidente sobre o parecer do CNE – Comissão Nacional de 

Eleições, sobre as últimas eleições? ------------------------------------------------------------ 

o Centro Escolar de Fonte de Angeão – Aquando da sua construção estavam previstos os 

acessos ao mesmo, nomeadamente uma estrada de acesso ao Covão do Lobo, uma a 

Santa Catarina e outra a Ponte de Vagos. Esse projeto caiu por terra, está esquecido? 

Não nos podemos esquecer desta lacuna associada ao Centro Escolar. ------------------- 

o Projeto de requalificação dos Centros de Freguesia. Não existe? -------------------------- 

o Polos Industriais – Covão do Lobo e Santa Catarina. Previsões? -------------------------- 

o Posto Médico de Covão do Lobo. Qual o ponto de situação? ------------------------------- 

o A freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo tem sido muito fustigada pela 

extinção de serviços, não só médicos. Perdeu-se uma extensão bancária, farmácia, 

transportes, CTT, até a Igreja está a partilhar o Padre com outras freguesias. As pessoas 

devem sentir-se abandonadas. Tudo se perde. ------------------------------------------------- 

Esta freguesia tem muito para dar mas precisa das condições para fixar as pessoas. ---- 

o O que pretende fazer a autarquia com os terrenos comprados na Av. João Grave? ------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

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

o A CNE o que disse, é que está vedado durante o período eleitoral fazer publicidade de 

obras futuras, afirmação com a qual concorda. A CNE não tomou qualquer decisão. O 

Presidente da Câmara não foi multado nem levou qualquer punição. A Câmara 

Municipal nunca publicitou uma obra futura, mas sim um ato formal autorizado pela 

Câmara. Tanto é assim que a obra iniciou e está em execução. Pergunta: - Quem mentiu 

de facto ao eleitorado? ---------------------------------------------------------------------------- 

 À pergunta do senhor Presidente, o senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, respondeu, 

“Tem que colocar a questão à Presidente do CDS”. ---------------------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara continuou a responder: ------------------------------------------ 

o Acessos ao Centro Escolar de Fonte de Angeão – O senhor Presidente afirmou que não 

sabe do que é que o senhor Vereador está a falar. Não há, nem nunca houve, nenhum 

projeto específico de construção de estradas. As estradas existem. Está a ser 

requalificada a estrada que dá acesso ao centro escolar. ------------------------------------- 

Também não tem nenhum reporte das instituições que lidam com as crianças ou da 

associação de pais, de qualquer razão de queixa. Exceciona a reivindicação do centro 

escolar da pavimentação do estacionamento a sul. Por isso não está esquecida uma coisa 

que nunca existiu. --------------------------------------------------------------------------------- 

o Requalificação dos centros urbanos das freguesias – Vai acontecer na obra de Rines-

Sanchequias. Foi dado conhecimento à população. Houve inclusive uma reunião no 

Centro Cívico de Fonte de Angeão a explicar o projeto. Tem várias requalificações em 

centros urbanos, nomeadamente no centro de Parada de Cima, no cruzamento dos 

Rines, junto à Capela de Fonte de Angeão e no centro de Ponte de Vagos. -------------- 

O projeto do centro de Covão do Lobo, não tem nada a ver com Rines-Sanchequias, é 

um projeto a parte. --------------------------------------------------------------------------------  

o Polos Industriais – O senhor Vice Presidente referiu que o polo industrial de Covão do 

Lobo está a avançar. Já se está a tratar das infraestruturas e também dos terrenos. ------ 

o Posto Médico de Covão do Lobo – O senhor Presidente referiu que sobre este assunto 

tanto a Assembleia Municipal, como a Câmara Municipal e bem ainda a Junta de 

Freguesia têm intervindo. É um assunto bastante preocupante. Não há médicos. Toda a 

região de Aveiro está com o mesmo problema, sendo a situação mais grave no 

Município de Albergaria-a-Velha. Os Municípios da Região de Aveiro têm crescido 

muito em termos populacionais. Os médicos acabam por ser colocados em sítios onde 

há menos gente. Esta é a principal razão pela qual o posto médico de Covão do Lobo 

ainda não está aberto. A intenção do ACeS é que aquele espaço esteja aberto e 

disponível para a população. Temos de reforçar a vontade da população junto das 

entidades, no sentido de lhes fazer sentir a necessidade de reabrir este posto médico. -- 
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Até porque a Unidade de Saúde de Ponte de Vagos está “a rebentar pelas costuras”. 

O que se pretende em articulação com a junta de freguesia é que se faça um 

levantamento junto da população para que esta manifeste a sua vontade de ser colocada 

no posto médico de Covão do Lobo e marcar uma reunião no local para se perceber se 

as infraestruturas estão bem, para que o posto reabra em excelentes condições. --------- 

É necessária a inscrição de 1700 utentes. ------------------------------------------------------ 

o Terrenos na Av. João Grave – Temos várias ideias. Esta questão já foi amplamente 

discutida em diversas ocasiões. ----------------------------------------------------------------- 

o Extinção de serviços – Tudo aquilo que o senhor Vereador referiu não depende da 

Câmara Municipal. Esqueceu contudo de referir o Largo e Centro Social de Covão do 

Lobo, o Museu Gandarês, o Cᶾ, o Centro Escolar de Fonte de Angeão, a obra de Rines-

Sanchequias, que vai melhorar a mobilidade. Ainda os diversos investimentos em 

beneficiação de arruamentos. Em resumo a dinâmica económica ajudará a resolver 

outras questões. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU) DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA (PES) – 

PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da MaisVagos – Parques Empresariais, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de abril de 2018; --------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 31 de maio de 2018, concluindo: “Pode a Câmara Municipal deliberar em 

reunião de câmara pública, e se assim o entender, remeter o processo de PU PES para a CCDR/C 

para a convocação da respetiva conferência procedimental.”; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 31 de maio de 2018: “À Reunião de 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de Plano de Urbanização do 

Parque Empresarial de Soza para a CCDR-C para que convoque a conferência procedimental. ------ 

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

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

3 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O FUNDO 

AMBIENTAL, O MUNICIPIO DE VAGOS E A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE ----- 

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

 Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental, o Município de Vagos 

e a Agência Portuguesa do Ambiente, de 23 de abril de 2018; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de junho de 2018: “À Reunião de 

CM, para conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

4 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O NEVA – AÇÃO 

– GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2018 ----------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA – Núcleo Empresarial 

de Vagos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 

“Protocolo Colaboração 

Ação – Gestão das atividades da Época Balnear 2018 

Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não conseguiu 

entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no 

Município de Vagos; 

Considerando que, em face do sucesso adquirido ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

“Bandeira Azul”, face à fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos 

primeiros socorros, da vigilância, dos nadadores-salvadores, da vigilância nocturna, tudo em 

prol dos utilizadores; 
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Considerando porém as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar uma tarefa 

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para a cobrança de receita e despesa a ela 

associadas; 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2018, poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual 

o MV não tem vocação; 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias da 

área do município nas melhores condições de segurança; 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de funcionamento 

durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de praia, 

vigilância noturna, gestão dos nadadores-salvadores; 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transactos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas 

Praias da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

Entre: 

1 - O Município de Vagos, pessoa colectiva de direito público, com sede na Avenida da Saudade, 

3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante; 

e 

2 - O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa colectiva de direito privado, titular do estatuto de 

utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do 

Diário da República, n.º 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona 

Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 503 373 605, aqui representada por Victor 

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 

Nos termos das alíneas u) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2018, 

designadamente:  

a) Vigilância com nadadores-salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do 

Areão; 

b) Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão; 

c) Vigilância nocturna da praia do Areão; 

d) Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira; 

e) Outras intervenções a definir por ambas as partes 
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Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa do objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente 

protocolo é o período da Época Balnear 2018, que se fixa entre 23 de junho a 09 de setembro de 

2018. 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 60.000,00€ (Sessenta mil euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

- Até 30 de junho    10.000,00€ 

- Até 31 de julho    15.000,00€ 

- Até 31 de agosto   15.000,00€ 

- Até 30 de setembro   10.000,00€ 

- Até 31 de outubro   Valor remanescente que vier a ser apurado 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Gerir a vigilância e segurança das praias; 

b) Gerir a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, 

respeitando e fazendo respeitar a regulamentação sobre concessões de praias; 

c) Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

d) Assegurar parcerias que permitam o bom funcionamento da segurança dos 

veraneantes e das pessoas que acedem às praias; 

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre atividades em questão, nomeadamente 

o respeito pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o 

pagamento das respetivas despesas não cobertas pelas receitas auferidas; 

f) Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2018, um Relatório das Atividades 

desenvolvidas e as Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações 

assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 
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b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 

Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8.ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

1 - Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades; 

2 - Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos 

termos da lei.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Número de requisição 1458, no valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros); --------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 14 de junho de 2018: “… para 

inclusão na ordem de trabalhos da próxima reunião de câmara”. ------------------------------------- 

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

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

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

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

5 – RMUE – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE VAGOS – ALTERAÇÃO – INICIO DO PROCEDIMENTO -------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS 

Considerando que: 

O Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Município de Vagos, publicado na 

2.ª série do Diário da República n.º 136, de 15 de julho de 2015, através do Edital n.º 637/2015, 

foi aprovado, sob proposta da Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, em sessão 

ordinária, realizada em 30 de junho de 2015. 
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Passados quase três anos desde a entrada em vigor do referido regulamento, verifica-se que é 

necessário proceder a alguns ajustamentos que se têm revelado necessários no decurso da 

aplicação do mesmo, designadamente no que concerne à instrução dos pedidos, bem como à 

consagração de algumas normas relativas ao procedimento de comunicação prévia. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, o início do 

procedimento do regulamento administrativo “é publicitado na Internet, no sítio institucional da 

entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em 

que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento”. 

O dever de se publicitar o início do procedimento regulamentar visa possibilitar a constituição 

como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos. 

Nos termos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, o órgão competente para decidir desencadear o procedimento 

é a Câmara Municipal. 

Nestes termos, propõe-se que: 

a) A Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

33.º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no n.º 1, do 

artigo 98.º, do Código do Procedimento Administrativo, o início do procedimento de 

alteração do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Município de 

Vagos; 

b)  Os interessados, de acordo com o n.º 1 do artigo 68.º do Código do Procedimento 

Administrativo, possam constituir-se como tal no procedimento e apresentar os seus 

contributos, no prazo de 30 dias, a contar da publicitação, no site da internet deste 

Município, do início do procedimento de alteração do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação do Município de Vagos; 

c) A apresentação de contributos se faça mediante requerimento, o qual poderá ser enviado 

por e-mail para rmue@cm-vagos.pt, por correio postal ou entregues no balcão único do 

edifício da Câmara Municipal de Vagos. 

Vagos, 15 de junho de 2018. A Vereadora, Sara Raquel Rodrigues Caladé (No uso da competência 

subdelegada, por despacho de 26/10/2017) ”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – RECONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS DESTRUÍDOS OU GRAVEMENTE DANIFICADOS EM 

RESULTADO DE CATÁSTROFE – DECRETO-LEI N. 130/17, DE 09 DE OUTUBRO – 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RECONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E A HABITAÇÃO SECUNDÁRIA – PROPOSTA  

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

 Ofício (Ref.ª OF/29451/CDOS01/2017) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), de 

03de novembro de 2017; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do Gabinete Técnico Florestal, de 18 de junho de 2018, concluindo: “A ocorrência de 

incêndios em habitações e edificações que não se apresentem inseridas nos perímetros das áreas 

ardidas, dos levantamentos efetuados, resulta de projeções (partículas e materiais incandescentes 

projetadas pela dinâmica do fogo) originando incêndios em locais/áreas que não se classificam 

de áreas rurais (áreas agrícolas ou florestais) ”; --------------------------------------------------------- 

 Cartografia com a delimitação da área abrangida; -------------------------------------------------------- 

 Listagem das edificações destinadas ao exercício de atividades económicas e habitações 

secundárias objeto de reconstrução; -------------------------------------------------------------------------  

 Proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RECONSTRUÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E A HABITAÇÃO 

SECUNDÁRIA, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 130/2017, DE 9 DE OUTUBRO 

Considerando que: 

Na sequência da ocorrência dos incêndios florestais que afetaram gravemente o nosso Concelho, 

nos dias 15 e 16 de outubro de 2017, várias edificações foram, total ou parcialmente, destruídas. 

O Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, consagra um excecional de controlo prévio relativo 

à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe, de 

ora em diante também designado por regime excecional. 

Como primeira prioridade de intervenção, a Assembleia Municipal, deliberou, na sua sessão de 

29 de dezembro de 2017, sobre a aplicação do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, à 

reconstrução e reabilitação das habitações permanentes das populações afetadas pelos incêndios, 

assegurando-lhes a reposição do património perdido. 
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Torna-se agora necessário alargar o referido regime legal às edificações destinadas ao exercício 

de atividades económicas e às habitações secundárias. 

Este regime excecional tem como escopo a simplificação dos procedimentos de controlo 

prévio das operações urbanísticas previstas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE) e pretende abreviar os procedimentos prévios à reconstrução de edifícios com licença ou 

autorização de utilização, quer para habitação, quer para o exercício de atividade económica. 

O Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, determina, ainda, que o procedimento de 

controlo prévio, previsto no artigo 5.º, constitui importante instrumento simplificador de 

procedimentos, desde logo, pela possibilidade, de dispensa de consulta prévia a entidades 

externas, que poderão, eventualmente, intervir em sede de controlo sucessivo. 

Nestes termos:  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

130/2017, de 9 de outubro, a aprovação da seguinte proposta: 

A. A delimitação da área abrangida, conforme planta anexa, que faz parte integrante 

da presente proposta, em que é necessária a reconstrução das edificações destinadas 

ao exercício de atividades económicas e habitações secundárias, com fundamento 

na ocorrência dos incêndios florestais verificados nos dias 15 e 16 de outubro de 

2017 – Cfr. Doc. 1; 

B. A lista das edificações destinadas ao exercício de atividades económicas e 

habitações secundárias objeto de reconstrução, abrangidas pelo presente Regime, 

conforme lista anexa que faz parte integrante da presente proposta – Cfr. Doc. 2; 

C. Dispensa, relativamente às edificações referidas, ao abrigo do previsto no n.º 4 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, dos elementos instrutórios 

considerados excessivamente onerosos, nomeadamente, levantamento topográfico 

georreferenciado (no caso da reconstrução manter o projeto anteriormente 

aprovado) e projetos de especialidades, exceto o projeto de estabilidade e o projeto 

de segurança contra incêndios em edifícios; 

D. Isentar, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, todas as taxas relativas aos 

procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas enquadráveis neste 

Regime. 

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, a deliberação da 

Assembleia Municipal deverá ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo e site deste 

Município, acompanhada da planta elucidativa do seu âmbito territorial e da lista dos edifícios 

abrangidos, sendo válida pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação.”; ------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação da Assembleia Municipal, 

nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de 

outubro, a aprovação da seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- 

A. A delimitação da área abrangida, conforme planta anexa, que faz parte integrante da 

presente proposta, em que é necessária a reconstrução das edificações destinadas ao 

exercício de atividades económicas e habitações secundárias, com fundamento na 

ocorrência dos incêndios florestais verificados nos dias 15 e 16 de outubro de 2017 – Cfr. 

Doc. 1; 

B. A lista das edificações destinadas ao exercício de atividades económicas e habitações 

secundárias objeto de reconstrução, abrangidas pelo presente Regime, conforme lista 

anexa que faz parte integrante da presente proposta – Cfr. Doc. 2; 

C. Dispensa, relativamente às edificações referidas, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 

4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, dos elementos instrutórios considerados 

excessivamente onerosos, nomeadamente, levantamento topográfico georreferenciado 

(no caso da reconstrução manter o projeto anteriormente aprovado) e projetos de 

especialidades, exceto o projeto de estabilidade e o projeto de segurança contra incêndios 

em edifícios; 

D. Isentar, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

130/2017, de 9 de outubro, todas as taxas relativas aos procedimentos de controlo prévio 

das operações urbanísticas enquadráveis neste Regime. 

Mais deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

130/2017, que a deliberação da Assembleia Municipal seja publicada em edital afixado nos lugares 

de estilo e site deste Município, acompanhada da planta elucidativa do seu âmbito territorial e da 

lista dos edifícios abrangidos, sendo válida pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação.  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE VAGOS – ALTERAÇÃO – INICIO DO 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano Diretor Municipal de Vagos; ------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 18 de junho de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, elaborar a alteração ao Plano Diretor Municipal 

de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Deve a DPOP, 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 20 de junho de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 567.060,56 € (quinhentos e sessenta e sete mil, sessenta euros e cinquenta e seis 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 03 a 10 de junho de 2018 - 

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

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 03 a 10 de junho de 2018 - 04 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

4.1 EXPOFACIC – COLOCAÇÃO DE OUTDOOR ------------------------------------------------- 

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

 Ofício da Câmara Municipal de Cantanhede, n.º 5051, de 04 de maio de 2018, solicitando 

autorização para colocação de dois outdoors (8mx3m). Solicitando ainda, a isenção do 

pagamento das taxas inerentes ao referido procedimento; ------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 399,99 € (trezentos e noventa e nove euros e noventa e nove 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 06 de junho de 2018: “Deferido 

no que diz respeito à ocupação de espaço público. À reunião de Câmara Municipal, no 

que concerne à isenção de taxas”. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 

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

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

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

4.2 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MARTINHO 2013 E SENHORA DAS 

VIRTUDES E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 2014 – OUCA ----------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Martinho 2013 e Senhora das 

Virtudes e Mártir S. Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

01 de junho de 2018, requerendo isenção do pagamento de taxas da licença de baile a 

realizar no dia 23 e 24 de junho de 2018, considerando que o mesmo serve para 

angariação de fundos; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 46,10 € (quarenta e seis euros e dez cêntimos); ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 06 de junho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 
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Deve o NAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

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

4.3 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 – VAGOS ------------------ 

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

 Requerimento de Ana Maria Rodrigues Martins Ferro, na qualidade de Chefe de 

Agrupamento, do Agrupamento 822, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

01 de junho de 2018, requerendo “isenção do pagamento da taxa da licença especial de 

ruído …” para a realização de Jantar Medieval, no dia 30 de junho de 2018, com início 

às 19h00 e término às 24h00; ---------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 38,30 € (trinta e oito euros e trinta cêntimos); --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 14 de junho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

PROCº E10/2017 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 30 de maio de 2018; ---------------------------------------------------- 

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

 Parecer do CDPOP, de 13 de junho de 2018: “De acordo com a informação da fiscalização e 

respetivo Auto de Receção Provisória, deve o Dono de Obra homologar/aprovar a presente 

Receção Provisória.”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de junho de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, dr. Óscar 

Lopes Francisco, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------- 

“Voto contra para que no futuro este auto de receção provisório seja enquadrado com alguma 

especificidade onde as obras são feitas.”. ---------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que esta como todas as receções provisórias, estão feitas de acordo 

com as disposições legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOSEFINA AGUILAR SANTOS COSTA NOVO – PROC.º 733/78 – PONTE DE VAGOS E 

SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ----------------------------------- 

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

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

Municipal em 06 de junho de 2018, requerendo emissão de alvará de autorização de utilização; - 

 Informação da DU, de 07 de junho de 2018, que a seguir se transcreve; ------------------------------ 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. A requerente apresentou exposição acompanhada de elementos fotográficos, referindo 

que eliminou o muro de vedação existente, solicitando a emissão de autorização de 

utilização; 

2. A Câmara Municipal deliberou, em 03/08/2017, aprovar a proposta de Legalização de 

moradia unifamiliar e anexo. Esta deliberação não incluía a autorização de utilização, 

uma vez que haveria obras ainda a realizar, nomeadamente a alteração de muro de 

vedação; 

3. Face aos elementos agora apresentados pela requerente, tendo sido eliminado o muro 

de vedação, poderá ser concedida a autorização de utilização para moradia unifamiliar 

e anexos. 

No que se prende com o muro de vedação, poderá ser licenciado em processo 

autónomo.”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 08 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …. Em reunião de CM de 3/8/17 foi aprovada a 

legalização das obras, não estando incluída na deliberação a autorização de utilização 
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pretendida, uma vez que o muro de vedação existente teria de ser demolido e construído outro, a 

4m do eixo da via. Na reunião de CM de 18/1/18 foi deliberado não aceitar o ónus de renúncia 

proposto. Vem o requerente informar que demoliu o muro e requerer a autorização de utilização. 

Assim, conforme ponto 3 da informação… não se verá inconveniente na autorização de utilização 

requerida, devendo contudo ser remetido o pedido a reunião de CM. …”; --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de junho de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização de utilização requerida. -- 

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

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

2 – BARRETO & LARIÃO, LDA – PROC.º 8/18 – CABECINHAS – CALVÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Barreto & Larião, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 

de maio de 2018, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 04 de junho de 2018, concluindo: “Assim, após a conclusão do presente 

processo de legalização de alterações, deverá ser apresentado Processo de autorização de 

utilização do edifício na sua totalidade. 

Não se vê inconveniente no presente processo de legalização de alterações de edifício destinado 

a Padaria e Pastelaria, apresentado (arquitetura e especialidades) nas condições do parecer 

favorável condicionado das IP, de 04/05/2018”; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 06 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, não se vendo inconveniente na legalização das obras 

de alteração, conforme referido no ponto 4 e nas condições indicadas na mesma. Deverá ser 

submetido o processo a deliberação da CM (artigo 34º a 36º do RMUE), para se pronunciar 

somente quanto à legalização das obras de alteração e não quanto à autorização de utilização, 

face ao ponto 3 da mencionada informação …”; --------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de junho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de legalização de alterações 

de edifício destinado a Padaria e Pastelaria, conforme pareceres técnicos. --------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – ISAÍAS SANTOS SEIXEIRO – PROC.º 42/18 – GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA DA BOA 

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

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

 Requerimento de Isaías Santos Seixeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 23 

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

 Informação da DU, de 12 de junho de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente na legalização 

de alterações a moradia unifamiliar (arquitetura e especialidades) e emissão de autorização de 

utilização”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 15 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“… Deverá ser submetido o processo à CM, para cumprimento do nº 2 do artigo 34º do RMUE e 

deliberação sobre a legalização das obras de alteração e ampliação e sobre a autorização de 

utilização pretendida. À consideração superior.”; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de junho 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 12 de junho de 2018; 

o O parecer da CDU, de 15 de junho 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. --------------------------------- 



 
 

Ata n.º 13/2018, de 21 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

20 

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

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

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

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

4 – JOÃO CARLOS DAS NEVES – PROC.º 89/18 – ROSAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 4670 RUSTICO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Carlos das Neves, de 20 de abril de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 4670; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 08 de junho de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de junho de 2018: “À reunião de Câmara”.  

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

prédio sito em Rosas, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 4670, inscrito na 

matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------- 

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

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

5 – MANUEL AUGUSTO LANCHA – PROC.º 101/18 – CABECINHAS – CALVÃO – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3663 RUSTICO -------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Augusto Lancha, de 11 de maio de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 3663; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 12 de junho de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de junho de 2018: “À reunião de Câmara”.  

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

prédio sito em Cabecinhas, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, artigo 3663, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Deve a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Albano Manuel Jesus Gonçalves, Presidente de Junta da Freguesia de Fonte de Angeão 

e Covão do Lobo, para tecer algumas considerações relativamente aos Centros de Saúde de Covão 

do Lobo e Fonte de Angeão assim como também sobre a extinção de alguns serviços na freguesia.  

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

 O senhor Marco Filipe Santos Lancha, residente em Fonte de Angeão, para colocar algumas 

questões: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

o Considera que as informações que estão a ser transmitidas ao senhor Presidente não é de todo 

aquilo que acontece a sul do concelho. O discurso do senhor Presidente é agradável, mas não 

chega. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Posto Médico – Este não é um problema de agora, tem muito tempo. Os utentes não são só de 

Covão do Lobo nem de Ponte de Vagos, são de Mesas, Santa Catarina. Não há 1700 utentes, 

não há? Se calhar estão inscritos no sítio errado. ----------------------------------------------------- 

Quando em setembro se recolheram assinaturas às pessoas de Covão do Lobo, Santa Catarina, 

Ponte de Vagos, Mesas, fomos chamados de oportunistas e politiqueiros. Hoje fala-se em 

pedir assinaturas. Acha que o Serviço Nacional de Saúde não sabe os utentes que existem? E 

quem está inscrito onde? --------------------------------------------------------------------------------- 

o Reorganizações das Freguesias – Porque uniram Santo António e Vagos e não uniram Soza e 

Ouca. Porque é que uniram Fonte de Angeão e Covão do Lobo e não uniram Calvão e Santo 

André. O número de eleitores no fim era sempre acima de 5000 se quisessem, nessas grandes 

freguesias. Pergunta ao senhor Presidente: Reposição de freguesias. É verdadeiramente essa 

a vossa intenção? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Centro Escolar de Fonte de Angeão – As ruas que levam ao centro escolar não estão assim 

tão bem. Passem por lá para verificar. A sinalética deveria ser revista. --------------------------- 

o Polos industriais – Acha exequível 2 polos industriais a cerca de 2 km um do outro? --------- 

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

 O senhor Licínio Ramos, residente em Covão do Lobo para referir que em tempos passados Covão 

do Lobo não tinha nada. Os homens que estão à frente da freguesia, estão a trabalhar para repor 

tudo a esta freguesia. É a altura certa para arrancar com a zona industrial, nunca é tarde para 

avançar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para fazer referência a algumas das questões colocadas: ----------- 
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o Posto Médico – Não sabe se alguém teria alguma informação confidencial na véspera das 

eleições. Nem a Câmara Municipal nem a Junta de Freguesia tinham oficialmente 

conhecimento de qualquer situação relativamente ao posto médico de Covão do Lobo. Sendo 

certo que nem depois da retirada do médico fomos notificados. As autarquias não têm 

qualquer tipo de competência na área da saúde. Gostava que tivéssemos, mas não temos. Logo 

não têm que nos informar dessas situações. ----------------------------------------------------------- 

É evidente que depois de sabermos destas questões temos feito reuniões, temos intervindo 

naquilo que podemos intervir, nomeadamente se forem precisas obras, nós garantimos essas 

obras. Quanto à colocação de pessoal médico, de enfermagem ou administrativo, não é de 

todo da nossa competência, infelizmente. Caso seja criada a USF Sul, como é o objetivo da 

ACeS, esta terá 3 polos, sendo a sede em Ponte de Vagos e um polo em Ouca e outro em 

Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em todas estas questões a única matéria em que nós podemos ajudar é a questão física e 

podemos influenciar, que é isso que temos vindo a fazer. Todos nós estamos a ser vítimas das 

políticas do dr. Mário Centeno. ------------------------------------------------------------------------- 

o Reorganização das Freguesias – A ANAFRE tomou posição, algumas freguesias também 

tomaram posição. Não causa nenhum constrangimento se a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal tomarem posição quanto a essa matéria. Sempre fomos contra a reorganização das 

freguesias imposta pelo anterior governo. Sendo certo que quem decide é o Governo e a 

Assembleia da Republica. ------------------------------------------------------------------------------- 

o Centro Escolar de Fonte de Angeão – Tomou nota do referido, sendo certo que não podem 

acusá-lo de não estar junto dos munícipes ou de não percorrer o Concelho. --------------------- 

o Polos Industriais – é crucial que se criem oportunidades no sul do concelho. A existência de 

uma ou duas unidades não inibe que se criem vários polos. A Zona Industrial de Vagos está 

esgotada. É fundamental a continuidade para sul. Isto vai permitir que pequenas unidades 

industriais se possam instalar. Só o emprego traz tudo o resto. ------------------------------------ 

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

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 vinte horas e vinte 

e sete minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


