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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 14/2018, de 05 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de julho de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta e dois minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores 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 

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

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

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

eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, por motivos pessoais. ---------------------------------------------------- 

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: -------------------------------------------------- 

o Dar nota da necessidade de se decidir sobre, fazer ou não, o estudo de impacto 

económico do evento Vagos Metal Fest, para este ano. Tendo em conta que o 

mesmo foi feito nos últimos dois anos e que os resultados foram semelhantes. E 

uma vez que este estudo implica um valor próximo dos sete mil euros, gostaria de 

colocar à consideração dos senhores Vereadores esta hipótese. ---------------------- 
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o Informar da necessidade de agendar uma reunião extraordinária para o próximo dia 

12 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

o Época Balnear – Ainda agora está a iniciar e já surgiram queixas por causa dos 

animais (cães e gatos) vadios na Praia da Vagueira. Existem também queixas sobre 

o mesmo assunto na freguesia de Soza. O que pode a Câmara Municipal fazer para 

tratar esta situação? -------------------------------------------------------------------------- 

o Contas da Câmara – A consolidação das contas está a correr de forma positiva? 

Estamos a aproximar-nos dos valores previstos? --------------------------------------- 

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

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

o A situação dos animais vadios é muito complicada. A presença de animais vadios 

verifica-se um pouco por todo o lado. A ajudar a esta situação temos ainda o facto 

de as pessoas alimentarem estes animais. Estamos a procurar soluções. Estamos a 

trabalhar na criação de um canil intermunicipal. A campanha de adoção continua, 

e tem sido muito positiva. Esterilizamos, chipamos e vacinamos os animais 

gratuitamente antes de os entregar aos novos donos. ----------------------------------- 

o A Câmara Municipal não consolida com ninguém. Não consolidamos as contas da 

MaisVagos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Do ponto de vista da execução orçamental à data do final do primeiro semestre há 

duas notas a referir: --------------------------------------------------------------------------  

 A execução está ligeiramente abaixo dos objetivos que temos. Temos de 

cumprir os 85% de execução orçamental. Não estamos a cumprir por duas 

razões. A receita não é constante todos os meses, temos variações. Há 

muita despesa que está prevista no orçamento que por uma razão ou outra, 

nomeadamente pela falta de execução de fundos comunitários por 

exemplo, ainda não foi concretizada. ------------------------------------------ 

 Do ponto de vista da divida, as coisas estão muito bem. Continuamos a 

decrescer o nosso nível de endividamento, que é importante porque nos 

próximos anos garantidamente vamos ter de nos socorrer de empréstimos. 

Ser-nos-á permitido recorrer a esses empréstimos sem que eles contem 

para o endividamento. Todos os empréstimos que obtivermos para suprir 

a parte nacional de uma candidatura aos fundos comunitários não serão 

considerados para o endividamento. -------------------------------------------- 

Porém o objetivo deste executivo é não aumentar o nível de 

endividamento. A ideia é que o mesmo decresça ou se mantenha. --------- 
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Do ponto de vista financeiro não temos por tradição fazer a demostração 

de resultados no início do ano ou a meio do ano, por uma razão, aquilo 

que nos interessa sobretudo, é o nível de execução orçamental e o nível 

de endividamento. ----------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente as propostas de ATAS n.ºs 09, 10, 11 e 12, de 19 de abril, 03 e 17 de maio e 07 de junho, 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta de Ata n.º 10/2018, de 03 de maio, foi retirada para esclarecimentos adicionais. ----------------- 

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, não votou as propostas das atas n.ºs 09, 11 e 12 de 19 de 

abril, 17 de maio e 07 de junho, de 2018, respetivamente, pois não esteve presente nas reuniões. ---------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de julho de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 88.622,56 € (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois 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 11 a 29 de junho de 2018 - 

05 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 11 a 24 de junho de 2018 - 14 despachos. ------------ 

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

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

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

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

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

3.1 ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO “LUZ E VIDA” DE PONTE DE VAGOS -- 

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

 Requerimento da Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 24 de maio de 2018, solicitando: “um 

subsídio para o Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos, subsidio esse que será 

necessário para fazer face às despesas inerentes ao programa proposto pela direção do 

Rancho Folclórico.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 25 de junho de 2018, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir à 

Associação Rancho Folclórico Luz e Vida, assim como o respetivo plano de 

pagamentos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1574, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1575, no valor de 1.075,00 € (mil e setenta e cinco euros); -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de junho de 2018: “À Reunião 

de Câmara, e proponho um subsidio de 3.750 euros para a gestão corrente do grupo, e 

um de 1.075 euros para compra de equipamento”. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios no valor de: ------ 

 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta euros) – para gestão corrente do grupo. ---------- 

 1.075,00 € (mil e setenta e cinco euros) – para compra de equipamento. ------------------------- 

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

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

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

3.2 GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS -------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 12 de junho de 2018, solicitando: “a concessão de apoio 

financeiro… para a realização das atividades anuais deste grupo.”; ----------------------- 

 Informação do NAJ, de 25 de junho de 2018, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir ao 

Grupo Folclórico de Santo António de Vagos”, assim como o respetivo plano de 

pagamentos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1572, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1573, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros); ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de junho de 2018: “À Reunião 

de Câmara, proponho um subsídio para a gestão corrente de 3.750 euros e um subsídio 

para fazer face aos custos com o festival do moliceiro de 7.500 euros.”. ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios no valor de: ------ 

 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta euros) – para gestão corrente. ----------------------- 

 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) – para custos com o festival do moliceiro. ------------ 

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

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

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

3.3 ADAF – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO FONTÃO ----------------------------------------- 

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

 Requerimento da ADAF – Associação dos Amigos do Fontão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 07 de junho de 2018, solicitando: “atribuição de um subsídio 

no valor de 5.000,00 € para as atividades e projetos a realizar pela Associação.”; ------ 

 Informação do NAJ, de 27 de junho de 2018, concluindo: “Encontrando-se o pedido 

devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, 

artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir à 

Associação dos Amigos do Fontão, assim como o respetivo plano de pagamentos.”; ---- 

 Número de requisição 1571, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de junho de 2018: “À Reunião 

de Câmara e proponho um subsídio de 1.500 euros.”. ---------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à ADAF – Associação dos Amigos do 

Fontão, um subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). --------------------------------------- 

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

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

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

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

SURFISTAS DE VAGOS – CAMPEONATO NACIONAL BODYBOARD MASTER E 

NACIONAL KNEEBOARD OPEN ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SDJ, do NEDJ, de 29 de junho de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros), bem como, apoio 

logístico/técnico à organização da atividade; ---------------------------------------------------- 

 Número de requisição 1581, no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros); ---- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 29 de junho de 2018: “À Reunião 

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

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

valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) e o respetivo apoio logístico/técnico. --------------- 

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

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

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

3.5 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2018 – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente Informação do SDJ, do NEDJ, de 02 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ------- 

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; --------------------------------------------- 

2. Que os presentes processos de candidatura cumpriram o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 07/06/2018 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do 

referido regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir o apoio 

financeiro constante nos relatórios finais de apuramento do apoio financeiro, em anexo, referente 

ao subprograma 1 do PMAAD para o ano de 2018, nomeadamente: --------------------------------- 

i. Always Young ADRC: 5.793,00€  

ii. CRAC – Centro Recreativo e Ação Cultural: 8.933,00€ 

iii. Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos: 8.664,50€ 

iv. Grupo Desportivo de Calvão: 20.185,00€ 

v. Futebol Clube Vaguense: 18.543,00€ 

vi. ADC Sosense: 17.757,00€.”. -------------------------------------------------------------------------  

3.5.1 ALWAYS YOUNG – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATINA CULTURAL ------------ 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 5.793,00 € (cinco mil, setecentos e noventa e três euros); - 

 Número de requisição 1580, no valor de 5.793,00 € (cinco mil setecentos e 

noventa e três euros); -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Always Young – Associação Desportiva, 

Recreativa Cultural, um subsídio no valor de 5.793,00 € (cinco mil, setecentos e noventa e três euros).  

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

3.5.2 CRAC – CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL PARADA DE CIMA - 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 8.933,00 € (oito mil, novecentos e trinta e três euros); ----- 
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 Número de requisição 1579, no valor de 8.933,00 € (oito mil, novecentos e trinta 

e três euros); ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao CRAC – Centro Recreativo e Ação 

Cultural Parada de Cima, um subsídio no valor de 8.933,00 € (oito mil, novecentos e trinta e três 

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

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

3.5.3 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 8.664,50 € (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e 

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

 Número de requisição 1588, no valor de 8.664,50 € (oito mil, seiscentos e 

sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos); --------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva Cultural da 

Freguesia de Santo André de Vagos, um subsídio no valor de 8.664,50 € (oito mil, seiscentos e sessenta 

e quatro euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5.4 GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 20.185,00 € (vinte mil, cento e oitenta e cinco euros); ---- 

 Número de requisição 1589, no valor de 20.185,00 € (vinte mil, cento e oitenta 

e cinco euros); -----------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo de Calvão, um 

subsídio no valor de 20.185,00 € (vinte mil, cento e oitenta e cinco euros). ---------------------------------- 

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

3.5.5 FUTEBOL CLUBE VAGUENSE ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 18.543,00 € (dezoito mil, quinhentos e quarenta e três 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1590, no valor de18.543,00 € (dezoito mil, quinhentos e 

quarenta e três euros); -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube Vaguense, um subsídio 

no valor de 18.543,00 € (dezoito mil, quinhentos e quarenta e três euros); ---------------------------------- 

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

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

3.5.6 ADC SOSENSE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 02 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 17.757,00 € (dezassete mil, setecentos e cinquenta e sete 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1594, no valor de 17.757,00 € (dezassete mil, setecentos 

e cinquenta e sete euros); ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de julho de 2018: “À 

Reunião Câmara.”. ----------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à ADC Sosense, um subsídio no valor de 

17.757,00 € (dezassete mil, setecentos e cinquenta e sete euros); ------------------------------------------- 

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

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

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

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 29 de maio de 2018, requerendo isenção de todas as 

taxas para realização da festa anual em honra de São João Batista, no lugar de Fontão; -- 

 Valor das taxas (NAJ) = 106,10 € (cento e seis euros e dez cêntimos); --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 20 de junho de 2018: “À 

próxima reunião de Câmara, para ratificar”. -------------------------------------------------- 

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

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o NAJ, da DCAJ, 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 – OUCA – RATIFICAÇÃO ----------------------- 

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

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

Virtudes e Mártir São Sebastião, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 

de junho de 2018, requerendo isenção do pagamento de taxas da licença para realização 

de passeio cicloturístico, a realizar no dia 01 de julho de 2018; ------------------------------ 

 Valor das taxas (NAJ) = 15,25 € (quinze euros e vinte e cinco cêntimos); ----------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 22 de junho de 2018: “Deferido. 

À próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação”. -------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

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

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 25 de junho de 2018, requerendo isenção do 

pagamento de todas as taxas para realização da festa anual de Sanchequias e Ervedal, a 

realizar nos dias 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho de 2018; ------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 124,40 € (cento e vinte e quatro euros e quarenta cêntimos); --- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 29 de junho de 2018: “Autorizo. À 

Reunião de Câmara no sentido da ratificação do mesmo”. ----------------------------------- 

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

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

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

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

5 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – LANÇAMENTO DE 

ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 25 de junho de 2018, requerendo autorização prévia para utilização 

de fogo-de-artifício/lançamento de artifícios pirotécnicos, para o dia 01 e 02 de julho de 2018, 

para realização da festa anual em honra de S. João Batista e Imaculado Coração de Maria; -------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 28 de junho de 2018; ---------- 

 Informação do NAJ, de 29 de junho de 2018, concluindo: ----------------------------------------------- 
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“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos 

do n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas) na Rua 25 de Dezembro, no lugar de 

Sanchequias. O requerente deverá ser informado, aquando o levantamento das licenças, que 

deverá dar entrada do pedido com antecedência mínima de 15 dias, conforme o disposto no n.º 3 

do artigo 29º do referido diploma.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer jurídico do NAJ, de 29 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais aplicáveis. 

Atendendo que o pedido de autorização para o lançamento artifícios pirotécnicos (balonas) não 

foi apresentado com a antecedência de 15 dias, conforme impõe o n.º 3 do artigo 29.º DL 

124/2006, proponho que, excecionalmente, autorize o pedido apresentado….”; -------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 29 de junho de 2018: “Autorizo. À Reunião 

de Câmara no sentido da ratificação do mesmo”. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

6 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM – TÉCNICO SUPERIOR – 

ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL – EQUIPA DE PROJETO – TERMO RESOLUTIVO INCERTO  

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --- 

“PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE 

ENGENHARIA CIVIL), EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO INCERTO PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DO 

MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS  

CONSIDERANDO QUE: 

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

Municipais, publicada no Diário da República n.º 244, de 21 de dezembro de 2017; 

2. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, na sua atual 
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redação, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, compete ao órgão executivo promover o recrutamento dos trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal; 

3. Foi constituída a Equipa de Projeto – Fundos Comunitários e Sustentabilidade, cuja 

duração depende da conclusão/encerramento de todos os projetos do Portugal 2020, 

conforme resulta da deliberação da Câmara Municipal, datada de 15 de fevereiro de 

2018; 

4. É necessário dotar a Equipa de Projeto com os recursos humanos necessários ao 

desempenho das funções e ao cumprimento dos objetivos definidos;  

5. O Município de Vagos não tem trabalhadores disponíveis, na área de engenharia civil, 

para integrar a Equipa de Projeto, sendo imprescindível proceder ao recrutamento de 

um técnico superior (área de engenharia civil), que será responsável pela avaliação dos 

projetos e, quando aplicável, pela revisão dos mesmos; 

6. Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 57º da LTFP, é possível celebrar contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo para “o exercício de funções em 

estruturas temporárias das entidades empregadoras públicas”, onde se enquadra a 

Equipa de Projeto; 

7. Em 31 de dezembro de 2017, o município não se encontrava em situação de saneamento 

ou de rutura financeira, nos termos do artigo 53.º do Orçamento de Estado para 2018 

(OE 2018), aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, de acordo com a 

informação do Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 15 de fevereiro 

de 2018; 

8. Encontra-se previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal de 2018, presente na reunião 

do executivo no dia 15 de dezembro de 2017, e aprovado pela Assembleia Municipal, na 

sessão realizada no dia 29 de dezembro de 2017, para a Equipa de Projeto – Fundos 

Comunitários e Sustentabilidade, um posto de trabalho a preencher para técnico 

superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo 

incerto; 
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9. O orçamento foi ajustado com a dotação prevista para o posto de trabalho em causa, de 

acordo com a informação do Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 

25 de junho de 2018; 

10. De acordo com a solução interpretativa uniforme, resultante da reunião de coordenação 

jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, no dia 15 de maio de 2014, homologada pelo 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “as 

autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”.  

11. De acordo com o n.º 1 do artigo 265.º da LTFP, nenhum dos órgãos ou serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no n.º 2 do artigo 1.º daquela lei pode iniciar 

procedimento para a contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por 

tempo indeterminado ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que 

não se encontre integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes 

de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação para as funções ou os postos de trabalho em causa. Porém, até à presente 

data, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que de acordo com a Lei n.º 

77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes comunidades 

intermunicipais, a assumir as funções da EGRA, ainda não aprovou o regulamento 

relativo à constituição e funcionamento da referida entidade, pelo que não há lugar no 

presente procedimento à sua consulta; 

12. Nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de 

entre trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado. Porém, e tendo por base os princípios da racionalização, eficiência e 

economia de custos que devem presidir à atividade administrativa deve, desde já, ser 

autorizado pelo órgão executivo a abertura de um procedimento concursal único, ao qual 

podem concorrer candidatos com e sem vínculo, conforme é, aliás, permitido pelo n.º 5 

do artigo 30.º da LTFP. 
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Nesta conformidade, proponho que: ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibere, nos termos do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o disposto no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do procedimento concursal 

comum, para o recrutamento de um técnico superior (área de engenharia civil), para integrar a 

Equipa de Projeto, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público a termo resolutivo 

incerto.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 30.º da LTFP, conjugado 

com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do 

procedimento concursal comum, para o recrutamento de um técnico superior (área de engenharia 

civil), para integrar a Equipa de Projeto, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público 

a termo resolutivo incerto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS – PROC.º E18/2008 –  

RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva, de 19 de junho de 2018, propondo a receção definitiva da obra; ----- 

 Informação da DPOP, de 19 de junho de 2018; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 25 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“De acordo com a informação… deve o dono de obra aprovar/homologar a receção definitiva da 

empreitada “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”; --------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2018: “ À Reunião de CM”. ------- 

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

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE 

– PROC.º E015/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 ATA N.º 1 (PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE 

CONTRATAR RELATIVA AOS ERROS E OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS 

INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, de 26 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: - 

“ATA N.º 1 

(Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e 

omissões identificados pelos interessados) 

“Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2ª Fase” 

E15/2017 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, reuniu o 

júri do procedimento do concurso público supra referido, constituído por deliberação de 

21 de dezembro de 2018, na sequência das Listas de Erros e Omissões apresentadas pelas 

seguintes empresas: 

- Vítor Almeida & Filhos, S.A. 

- Construções Carlos Pinho, Lda. 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento, após consultar o projetista, deliberou 

propor ao órgão competente para a decisão de contratar, o seguinte: 

1. Não aceitar os erros e as omissões identificados pelos interessados, nos termos 

expressamente referidos pelo autor do projeto nas respostas que formulou e que 

fazem parte integrante da presente ata (Anexo 1); 

2. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 18h00m do dia 

04/07/2018, nos termos do nº 1 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos; 

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

4. Notificar todos os interessados, através da Plataforma Eletrónica VortalGOV, 

dos factos referidos nos pontos anteriores; 

5. 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 2 da presente ata. 
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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 Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2018, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo o proposto pelo júri. Proceda-se em conformidade À Reunião de 

C.M. para ratificar.”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE 

– PROC.º E015/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 ATA N.º 2 (RETIFICAÇÃO DAS HABILITAÇÕES DA 4ª CATEGORIA) – 

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

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

 Ata n.º 2 do Júri do Procedimento, de 28 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: - 

“ATA N.º 2 

(Retificação das habilitações da 4ª categoria) 

“Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2ª Fase” 

E15/2017 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas onze horas, reuniu o 

júri do procedimento do concurso público supra referido, constituído por deliberação de 

21 de dezembro de 2017, na sequência do pedido pela empresa “Carlos Gil – Obras 

Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda.”, formulado da seguinte forma: 

 “…Na alínea c1) e c2) do n.º 18.1 do Artigo 18.º do Programa de 

Procedimento discriminam as habilitações que devemos possuir neste 

concurso... 

Na alínea c2) referem a 7.ª subcategoria da 4.ª categoria, esta habilitação a 

que se referem é a antiga subcategoria para  "Infra-estruturas de 

telecomunicações" que agora corresponde à 9.ª - Infraestruturas de 

telecomunicações ou referem-se à subcategoria atual, 7.ª - Instalações de 

produção de energia elétrica acima de 30 kV?...”  
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Face ao que antecede, o Júri do Procedimento, após análise, deliberou propor ao órgão 

competente para a decisão de contratar, o seguinte: 

1. Retificar a alínea c2) do ponto 18.1 do programa de procedimentos, nos 

seguintes termos: onde se lê “2ª e 7ª subcategoria da 4ª categoria” deve ler-se 

“3ª e 9ª subcategoria da 4ª categoria”; 

2. Consequentemente, prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 

18h00m do dia 06/07/2018, nos termos do nº 1 do artigo 64.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

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

4. Notificar todos os interessados, através da Plataforma Eletrónica VortalGOV, 

dos factos referidos nos pontos anteriores; 

5. 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 2 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 Presidente da Câmara, de 28 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“Aprovo. À Reunião de C.M. para ratificação.”. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – GILBERTO SANTOS – PROC.º 96/16 – PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS 

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

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

 Requerimento de Gilberto Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de junho 

de 2018, juntando elementos ao processo 96/16; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 15 de junho de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na legalização 

de piscina pretendida (arquitectura e especialidades); --------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 20 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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“…não se vendo inconveniente na legalização das obras referentes à piscina. … Deverá ser 

submetido o processo a reunião de CM, para deliberar somente sobre a legalização das referidas 

obras (art. 34º a 36º do RMUE e 102ºA do RJUE). À Consideração superior.”; --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de junho de 2018: “À Reunião da 

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

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

o parecer da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ANTÓNIO MARIA DOMINGUES SESTA NOVO – PROC.º 63/17 – COVÃO DO LOBO – 

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

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

 Requerimento de António Maria Domingues Sesta Novo, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 14 de junho de 2018, juntando elementos ao processo 63/17; ------------------------- 

 Informação do CDPP, de 22 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“… 

3. O requerente apresentou umas plantas com uma “pretensão” proposta que visa o corte na 

fachada mais a norte do edifício existente com vista a melhorar a visibilidade no cruzamento. A 

proposta foi alvo de negociação com a Junta de Freguesia como aliás consta de um ofício que o 

requerente juntou igualmente ao processo. 

4. Relativamente à proposta de requerente não se vê qualquer inconveniente na aceitação da 

mesma, uma vez que vai beneficiar a visibilidade e a segurança do cruzamento. 

5. Mais informo que se encontra a fase final de elaboração o projeto de execução “Requalificação 

do Centro de Covão do Lobo” cujo um dos objetivos requalificar o cruzamento em causa, 

tornando mais seguro, assim quando e se houver decisão favorável à proposta do requerente deve 

ser comunicada à Divisão de Planeamento e Projeto no sentido de se fazer a respetiva alteração 

no projeto de execução.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer jurídico do NAJ, de 04 de abril de 2018, concluindo: ------------------------------------------- 

“… Face ao exposto conclui-se que a pretensão do requerente de legalização e realização de 

obras de ampliação em que não é possível o cumprimento dos afastamentos impostos pelo artigo 

58º da Lei n.º 2110 tem enquadramento legal, nos termos do artigo 61º da citada lei, desde que 

verificados os requisitos cumulativos, enunciados no ponto 5 da presente informação, a saber: 
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a) Quando não esteja prevista a necessidade de alargar a estrada; 

b) Quando não houver inconveniente para a visibilidade; 

c) Quando não se tratar de obras que determinem o aumento de extensão, ao longo da 

estrada, dos edifícios e vedações existentes (salvo quando esse aumento, a autorizar de 

uma só vez, não exceder 5 metros) e; 

d) Quando os proprietários se obrigarem a não exigir qualquer indemnização, no caso de 

futura expropriação, pelo aumento de valor da propriedade resultante das obras.”; ---- 

 Informação da DU, de 15 de junho de 2018; --------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 19 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“ …Da notificação efetuada ao requerente, com base no parecer e informações referidas, veio o 

mesmo apresentar exposição/solicitação. Requer que seja aceite o alinhamento da área da 

construção a legalizar, propondo ainda aceitar o registo de ónus de renúncia, sobre qualquer 

indemnização por parte da CM, caso pretenda alargar a via confinante com a pretensão. Mais, 

propõe a demolição de parte da construção que se encontra licenciada, para melhoria do espaço 

público e das condições de segurança rodoviária. … ”; ------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de junho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os alinhamentos propostos pelo 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 46/17 – PONTE DE VAGOS E SANTA 

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

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

 Requerimento de Marco Manuel Morais Lancha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 20 de junho de 2018, juntando elementos ao processo 46/17; -------------------------------------- 

 Informação da DU, de 21 de junho de 2018, concluindo: “Face ao exposto, não se vê 

inconveniente na legalização de alterações e ampliação e alteração de uso do edifício para 

estabelecimento industrial.”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 21 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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“Concordo com a informação prestada… o requerente desistiu da construção dos muros de 

vedação… não se vê inconveniente na legalização de alterações, ampliações e uso pretendido. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE e art. 102ºA do RJUE, deverá ser submetido o 

processo a deliberação da CM.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de junho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra e a autorização de 

utilização para estabelecimento industrial (tipo 3). -------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – RICARDO MANUEL ROCHA REIS – PROC.º 232/87 – TABUAÇO – OUCA – OBRAS DE 

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

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

 Requerimento de Ricardo Manuel Rocha Reis, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 26 de junho de 2018, juntando elementos ao processo 232/87; ------------------------------------- 

 Informação da DU, de 28 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

 - Não se vê inconveniente na legalização e emissão de autorização de utilização de 

construções de apoio a estábulo e ordenha, na condição de, caso necessário, serem tomadas 

medidas para salvaguardar formas de poluição (alínea f, do n.º 5, do artº 46º, do regulamento do 

PDM). À consideração superior.”; -------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 28 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada … e nas condições impostas na mesma. Assim, não se vê 

inconveniente na legalização das obras e da utilização pretendida, nas referidas condições, 

devendo o processo ser submetido a deliberação da CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do 

RMUE E 102º-A do RJUE”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de julho 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 28 de junho de 2018; 

o O parecer da CDU, de 28 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. --------------------------------- 

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. ------------------------------------ 

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

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 

cinquenta e oito minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


