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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 15/2018, de 19 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de julho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e treze minutos, no edifício sede da 

Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins 

Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro 

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao senhor Presidente de Junta da 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, Arlindo das Neves, que deu as boas vindas e desejou 

um bom trabalho. Aproveitou para convidar todos os presentes a assistirem à abertura do 

Evento “Municípios sem Fronteiras” que irá decorrer nos próximos dias no Largo da Praia 

da Vagueira --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para dar nota do ponto da situação das obras da 

Polis Litoral Ria de Aveiro, nomeadamente a dragagem do canal de Mira. O projeto está 

concluído e já foi lançado o procedimento de concurso público. É uma obra estimada em 24 

milhões de euros para dragar os canais que vêm desde Ovar até ao canal de Mira, passando 

pelo rio Boco. É importante quer para a freguesia da Gafanha da Boa Hora quer para o 

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

Também aguardamos que seja lançada a empreitada, de certa forma relacionada com a 

anterior, e que consta da colocação de shots de areia ao largo da costa. Serão realizados 

lançamentos de areia junto à Costa Nova que virão a depositar-se junto à Praia da Vagueira, 
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reforçando assim o cordão dunar. Estamos a falar de cerca de um milhão de metros cúbicos 

de areia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o No anterior mandato o CDS e o PSD tiveram algumas divergências por causa do 

transporte gratuito para a Praia da Vagueira, não cobrir todo o concelho. Esta 

situação, ao que parece, alterou-se este ano, pelo que se congratula, visto que é 

muito bom saber que todos os munícipes podem usufruir de transporte gratuito para 

a praia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

o Vagos Sensation Gourmet – A sua leitura é que o evento correu bem. Mas tem 

ouvido algumas vozes que dizem que a adesão dos stands em relação aos anos 

anteriores não terá sido a mesma. A razão que apontam tem a ver com o facto do 

público querer mais provar do que comprar. A organização tem estas informações? 

Pretende arranjar alguma estratégia para melhorar este impacto nos eventos 

futuros? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o Acesso à Praia da Vagueira – Ao longo dos anos verificou-se sempre um grande 

engarrafamento no cruzamento junto aos semáforos, que dá acesso à Praia da 

Vagueira. Há algumas soluções alternativas para esta situação? ---------------------- 

o Rotunda da Praia da Vagueira – O projeto que está a ser feito na rotunda não foi 

publicitado em nenhuma reunião de câmara. Por que razão não foi dada informação 

pública desta situação? É que independentemente de estarem, ou não, a ser gastos 

dinheiros públicos naquelas áreas estamos a intervir em espaço público, sendo que 

se calhar até é um projeto que vai embelezar e melhorar aquela zona. Pode o senhor 

Presidente clarificar sobre este projeto e o que lá está a ser implementado? -------- 

o Saber se nos últimos meses a Câmara Municipal fez aquisição de terrenos, onde e 

para que fins? --------------------------------------------------------------------------------  

o Tanto quanto sabe a dragagem do Haff-Delta de Aveiro que vem do Carregal em 

Ovar até quase à Barrinha de Mira será um concurso que terá 3 troços, 2 deles serão 

na nossa zona. Neste projeto qual é a prioridade? Qual o troço que será feito 

primeiro? -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

o Transporte gratuito para a Praia da Vagueira – Foi uma iniciativa que começou no 

ano passado e que teve muito sucesso. Um autocarro não era suficiente. Em plena 

Assembleia Municipal recebemos a disponibilização de mais um autocarro o que 

veio permitir uma oferta mais alargada. -------------------------------------------------- 

o Vagos Sensation Gourmet – Tanto quanto tem conhecimento o número de 

expositores este ano foi maior do que no ano passado. Não tem conhecimento 
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direto dessa queixa. Haverá uma reunião com a organização, à semelhança de todos 

os anos, para ver o que correu bem e o que correu menos bem. Após esta avaliação 

o que se pretende será corrigir as pequenas coisas que tenham que ser corrigidas 

para o futuro. --------------------------------------------------------------------------------- 

o Acessos à Praia da Vagueira – Temos procurado assegurar a manutenção dos 

semáforos. Os serviços têm a instrução para caso haja avaria dos semáforos 

contratar a GNR, para ter um polícia sinaleiro em permanência a controlar o 

trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Também estamos a fazer um estudo para a regeneração daquela avenida. O ideal 

seria colocar ali uma mini rotunda. A ser feita alguma intervenção naquele espaço, 

procuraremos que seja feita depois da época de verão. --------------------------------- 

o Rotunda da Vagueira – Sobre este assunto não há nenhum segredo. Como é uma 

iniciativa com coparticipação financeira de privados, estamos internamente a 

estudar um documento que possa permitir que os privados doem dinheiro à Câmara 

Municipal. Por esta razão ainda não foi dada informação. A parte de intervenção 

no espaço público é feita pela Câmara Municipal. As palmeiras tiveram que ser 

arrancadas porque estavam doentes, ficando o espaço vazio e inútil, pelo que se 

está a requalificar aquele espaço com zonas ajardinadas. Quanto à escultura, esta 

partiu de um grupo de privados, havendo já dez empresas disponíveis para ajudar 

a pagar aquele trabalho. --------------------------------------------------------------------- 

o Aquisição de terrenos – De momento não tem presente os dados sobre a aquisição 

de terrenos, mas na próxima reunião fará chegar ao senhor Vereador essa relação.  

o Prioridade de intervenções na dragagem – Aquilo que temos defendido é que os 

trabalhos comecem pelo canal de Mira e, aparentemente, por parte da Polis não 

haverá nenhuma objeção. ------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 10/2018, de 03 de maio. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou a proposta da ata n.ºs 10/2018, de 

03 de maio, pois não esteve presente na reunião. ----------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------ 

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

2 – REGULAMENTO DO EXERCICIO DA ATIVIDADE DE GUARDA NOTURNO NO 

MUNICIPIO DE VAGOS – PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Nota justificativa, de 06 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA- NOTURNO NO 

MUNICÍPIO DE VAGOS 

NOTA JUSTIFICATIVA 

(A presente Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, conforme 

determina o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo) 

§ 1º 

Introdução 

O procedimento de elaboração do Regulamento do exercício da atividade de Guarda-Noturno no 

Município de Vagos teve início com a deliberação da Câmara Municipal, de 08/03/2018, com 

base na m/proposta, datada de 02/03/2018. 

Nos termos da referida proposta, os motivos subjacentes à elaboração desse Regulamento advêm 

da necessidade de se promover a adaptação da regulamentação municipal até então em vigor, 

constantes do Regulamento de Acesso e Exercício de Atividades Diversas do Município de Vagos, 

ao novo regime jurídico, constante da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, dando-se assim 

cumprimento ao que determina o seu artigo 44º. 

O início do procedimento foi divulgado por Aviso publicitado no sítio institucional do Município 

e no jornal “O Ponto”, e remetido às Juntas de Freguesia do concelho de Vagos, dando a 

conhecer da possibilidade de todos os interessados apresentarem contributos para a elaboração 

desse Regulamento. 

O Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) e a GNR de Vagos, em 14/03/2018, pelos ofícios nºs 709 

e 710, respetivamente, foram também convidados a apresentar contributos para a elaboração do 

Regulamento. 

§ 2º 

Análise dos contributos 

Decorrido o prazo fixado – 30/04/2018 – não houve quaisquer interessados no procedimento. 

Porém, o NEVA e a GNR de Vagos, apresentaram contributos, que a seguir se analisam. 

1- Contributos do NEVA   

O NEVA sugere que sejam criadas duas zonas específicas para o exercício da atividade de 

Guarda-Noturno: uma, que abranja as Praias da Vagueira e Areão; outra, na zona do PES-

Parque Empresarial de Soza. 
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Por sua vez, propõe que a delimitação física destas áreas abranja uma mancha urbana (casas e 

áreas de negócio) suficientes para suportar os encargos inerentes à função, no pressuposto de 

que os mesmos não serão suportados, no todo ou em parte, pelo Município de Vagos. 

Relativamente a estes contributos, respeitantes à delimitação das áreas de atuação do guarda-

noturno, dispõe o nº 1, do artigo 17º, da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, que “ A criação e a 

extinção do serviço de guarda-noturno em cada localidade, bem como a fixação e modificação 

das áreas de atuação de cada guarda-noturno são da competência da câmara municipal, ouvidos 

os comandantes das forças de segurança territorialmente competentes”. 

Do atrás descrito resulta que sendo competência da Câmara Municipal (e não da Assembleia 

Municipal) decidir sobre matérias relacionadas com a criação e delimitação das zonas específicas 

para o exercício da atividade de guarda-noturno, estes contributos do NEVA deverão ser objeto 

de análise noutro contexto, que não em sede do Regulamento, porquanto a aprovação deste 

compete à Assembleia Municipal.  

2- Contributos da GNR de Vagos   

A GNR de Vagos, em 30/04/2018, apresentou um conjunto vasto de contributos. Por uma questão 

de sistematização, a seguir se descreve, resumidamente, o conteúdo essencial de cada um deles, e 

a respetiva apreciação. 

a) Regulamento fazer referência a zonas de ação ou seja Freguesias ou agrupamento de 

Freguesias, de forma a clarificar a zona de atuação de cada elemento – Sobre este assunto, e à 

semelhança do que atrás foi descrito relativamente ao NEVA, esclarece-se que “ … as áreas de 

atuação de cada guarda-noturno são da competência da câmara municipal, ouvidos os 

comandantes das forças de segurança territorialmente competentes”, pelo que este contributo 

deverá ser objeto de análise noutro contexto, que não em sede do Regulamento, porquanto a 

aprovação deste compete à Assembleia Municipal. Isto significa que a Câmara Municipal pode 

decidir “a todo o tempo”, sem que tal decisão careça de qualquer aprovação da Assembleia 

Municipal ou regulamentação. 

b) Transpor para o Regulamento todas as normas da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, 

relacionadas com o processo de seleção e obrigações – Este contributo foi contemplado no 

Regulamento. 

c) Explicitar proibição do exercício da atividade de Guarda-Noturno por motivo de consumo de 

álcool, substâncias psicotrópicas ou outras que possam afetar a sua capacidade e destreza, e fixar 

os respetivos critérios ou parâmetros de referência - Este contributo foi contemplado no 

Regulamento. 

d) Explicitar horário de trabalho do exercício da atividade de Guarda-Noturno, períodos de 

descanso e férias - Estes contributos foram contemplados no Regulamento, na totalidade. 

e) Incluir o dever do Guarda-Noturno elaborar relatório de serviço, conforme modelo anexo ao 

regulamento,  a entregar na entidade policial territorialmente competente da área onde exerce a 

atividade – Este contributo foi contemplado no Regulamento. 
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f) Em virtude da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, prever certas obrigatoriedades, 

designadamente o seguro, deverá o Regulamento prever a incorporação do conteúdo das futuras 

regulamentações – Quanto a este contributo, efetivamente a Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, 

remete para portaria, que ainda não foi publicada, os requisitos e condições respeitantes ao 

cumprimento de obrigações por parte do Guarda-Noturno, designadamente o de efetuar e manter 

válido um seguro de responsabilidade civil de capital mínimo de € 100.000,00 ou o curso de 

formação/atualização de guarda-noturno, que é ministrado pelas forças de segurança. Assim, a 

opção tomada foi a de transpor para o Regulamento o texto integral da Lei. Desta forma, com a 

entrada em vigor das portarias, atualmente em falta, todo o seu conteúdo passa a ser aplicado 

direta e imediatamente, sem que para tal seja necessário alterar o Regulamento. 

g) Prever no regulamento um quadro sancionatório contraordenacional, com vários graus (leve, 

grave e muito grave), sanções acessórias e publicitação da condenação - No que diz respeito 

propriamente ao quadro sancionatório, a opção tomada foi a de contemplar no Regulamento o 

regime contraordenacional (contraordenações, coimas e sanções acessórias) com remissão para 

os artigos 35º e 36º, da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, dadas as vantagens daí advindas para 

a eventualidade de ocorrência de alteração dessa Lei, designadamente dos montantes das coimas. 

No que diz respeito à publicidade da condenação, e dada a omissão da Lei quanto à forma como 

a mesma é efetuada, o Regulamento preencheu esse vazio legal, com o contributo que foi 

apresentado. 

§ 3º 

Custos e benefícios 

O artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo determina que os regulamentos são 

aprovados com base num projeto que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 

medidas projetadas. 

Quanto aos custos das medidas projetadas os mesmos não têm qualquer expressão, quando 

comparados aos benefícios resultantes do exercício da atividade de guarda-noturno. Na verdade, 

para o Município de Vagos os custos das medidas resumem-se basicamente às despesas 

administrativas e processuais inerentes à seleção dos candidatos. Existirão custos respeitantes à 

remuneração do guarda-noturno, que serão suportados através das contribuições das pessoas, 

singulares ou coletivas. Contudo, essa contribuição é facultativa, não existindo qualquer 

obrigação legal para tal, uma vez que a contribuição fica consignada às pessoas que pretendam 

usufruir do serviço prestado pelo guarda-noturno. 

Quanto aos benefícios das medidas projetadas, os mesmos são de valor indeterminado, uma vez 

que o direito à segurança, constitucionalmente consagrado, não tem preço, sendo certo que a 

presença do guarda-noturno numa determinada área de atuação tem um efeito dissuasor, a favor 

de um maior sentimento de segurança para os cidadãos, sejam eles contribuidores, ou não, para 

a remuneração do guarda-noturno.”; ----------------------------------------------------------------------- 
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 Proposta de Regulamento do Exercício de Guarda-Noturno no Município de Vagos, que a seguir 

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

“REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-NOTURNO NO 

MUNICÍPIO DE VAGOS 

PREÂMBULO 

Em 1 de Janeiro de 2003, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, que 

transferiu para as câmaras municipais a competência para o licenciamento de diversas atividades 

até então cometida aos governos civis, entre as quais a do exercício da atividade de guarda-

noturno.  

O n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, estabeleceu que o regime 

jurídico do licenciamento municipal do exercício e da fiscalização das diversas atividades 

previstas, entre as quais a atividade de guarda-noturno, seria objeto de diploma próprio, o que 

veio a acontecer através do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 

No entanto, com a publicação do Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de julho, que altera o regime de 

licenciamento e exercício da atividade de guarda-noturno, constante do Decreto-Lei n.º 310/2002, 

de 18 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, que simplifica o regime de acesso 

e de exercício de diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa Licenciamento Zero, 

tornou-se necessário adaptar a então regulamentação municipal às disposições resultantes desses 

diplomas. É neste contexto que surge o Regulamento de Acesso e Exercício de Atividades 

Diversas, a que se refere o edital nº 374/2013, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 72, 

de 12 de abril de 2013. 

Porém, a Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, veio revogar o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 

dezembro, e respetivas disposições relativas ao exercício da atividade de guarda-noturno, 

automatizando o seu regime jurídico. Por outro lado, determinou, no seu artigo 44.º, que os 

regulamentos municipais aprovados nos termos do artigo 53.º do diploma revogado devem ser 

adequados ao novo regime. 

Assim, e tendo em conta que a atividade de guarda-noturno é considerada de interesse público, 

torna-se necessário assegurar a continuidade do licenciamento do seu exercício, evidenciando-se 

os benefícios para a segurança pública decorrentes dessa atividade, sem custos para o Município, 

já que a atividade de guarda-noturno é remunerada através das contribuições voluntárias das 

pessoas, singulares ou coletivas. 

Neste sentido, foi determinado em 8 de março de 2018 o início do procedimento de elaboração do 

Regulamento do Exercício da Atividade de Guarda-Noturno. 

Decorreu a prévia constituição de interessados de acordo com o definido no n.º 1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não tendo sido apresentado quaisquer contributos ou 

sugestões. 
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Não obstante, e no seguimento do convite que lhes foi dirigido, a GNR de Vagos e o Núcleo 

Empresarial de Vagos (NEVA) apresentaram contributos, que foram objeto de análise e decisão, 

constantes da Nota Justificativa que acompanhou o projeto de regulamento, conforme assim o 

determina o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. 

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, e ao abrigo do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 105/2015, 

de 25 de agosto, na alínea k), do nº1, do artigo 33º, e na alínea g), do nº1, do artigo 25º, do anexo 

I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado o presente regulamento pela Assembleia 

Municipal de Vagos, na sessão de _____ de _____________ de 2018, sob proposta da Câmara 

Municipal de ____ de __________ de 2018. 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

O presente Regulamento estabelece o regime do exercício da atividade de guarda-noturno no 

Município de Vagos. 

Artigo 2.º 

Criação, modificação e extinção 

1. A criação e extinção do serviço de guarda-noturno no Município de Vagos, bem como a 

fixação e modificação das áreas de atuação de cada guarda-noturno, são da competência 

da Câmara Municipal, ouvido o comandante da Guarda Nacional Republicana. 

2. As juntas de freguesias e as associações de moradores podem requerer à Câmara 

Municipal: 

a) A criação do serviço de guarda-noturno em determinada zona; 

b) A fixação ou modificação das áreas de atuação de cada guarda-noturno; 

3. Os guardas-noturnos, possuidores de licença para o exercício da sua atividade emitida 

pela Câmara Municipal, podem requerer a modificação das respetivas áreas de atuação. 

Artigo 3.º 

Conteúdo e publicitação da deliberação 

1. Da deliberação da Câmara Municipal que procede à criação do serviço de guarda-

noturno deve constar: 

a) A identificação dessa localidade pelo nome da freguesia ou freguesias; 

b) A definição das possíveis áreas de atuação de cada guarda-noturno; 

c) A referência à audição prévia do comandante da Guarda Nacional Republicana de 

Vagos. 

2. A referida deliberação é publicitada nos termos do disposto nos termos legais e objeto 

de divulgação na página do Município. 
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CAPÍTULO II 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Artigo 4.º 

Procedimento 

1. Criado o serviço de guarda-noturno numa determinada área ou localidade, e definidas 

as zonas de atuação de cada guarda-noturno, a Câmara Municipal promove o 

recrutamento e a seleção dos candidatos para a atribuição de licença para o exercício 

da atividade. 

2. O recrutamento e seleção dos candidatos é da responsabilidade do júri, composto por: 

a) Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

b) Vogal, a designar pela Guarda Nacional Republicana territorialmente competente; 

c) Vogal, a designar pela junta de freguesia a que o procedimento disser respeito. 

3. O júri é secretariado por um vogal escolhido ou por trabalhador a designar para o efeito. 

Artigo 5.º 

Abertura do procedimento e divulgação 

O processo de seleção inicia-se com a publicitação num jornal de âmbito local e na página do 

Município, e, por afixação, nos locais de estilo do Município e na junta ou juntas de freguesia 

abrangidas, do aviso de abertura de procedimento, no qual deve constar: 

a) A identificação da área pelo nome da freguesia ou freguesias; 

b) Os métodos de seleção; 

c) A composição do júri; 

d) Os requisitos de admissão a concurso; 

e) A entidade a quem é apresentado o requerimento e currículo profissional, endereço, 

prazo de apresentação das candidaturas, documentos a apresentar e demais indicações 

necessárias à formalização da candidatura; 

f) A indicação do local ou locais onde são fixadas as listas dos candidatos e a lista final de 

ordenação dos candidatos admitidos. 

Artigo 6.º 

Admissão de candidaturas e requisitos de admissão 

1. O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 dias úteis, contados da data da 

publicação do aviso de abertura. 

2. Os requisitos de admissão dos candidatos são os expressamente referidos no artigo 23.º 

do Regime Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno.  

3. Os candidatos devem, sob pena de exclusão, reunir os requisitos mencionados no número 

anterior até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas.  

4. Findo o prazo para a apresentação das candidaturas, o júri elabora a lista dos 
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candidatos admitidos e excluídos, com a indicação sucinta dos motivos de exclusão, 

depois de exercido o direito de participação dos interessados, nos termos definidos no 

Código do Procedimento Administrativo, publicitando-a nos locais mencionados no 

artigo 5.º. 

  Artigo 7.º 

Requerimento de candidatura 

1- A candidatura à atribuição de licença para o exercício da atividade de guarda-noturno é 

formalizada através de requerimento disponibilizado para o efeito. 

2- O requerimento é acompanhado dos documentos referidos no n.º 2 do artigo 24.º do Regime 

Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno. 

3- Os candidatos podem juntar ao requerimento outros elementos que considerem relevantes 

para a decisão de atribuição de licença.  

4- O requerimento e respetivos documentos podem ser entregues pessoalmente ou pelo correio, 

com aviso de receção, atendendo-se, neste caso, à data do registo, sob pena de não ser 

considerada válida a candidatura.  

Artigo 8.º 

Métodos e critérios de seleção 

1- Os métodos de seleção são os expressamente referidos nos n.os 1 e 2, do artigo 25.º, do Regime 

Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno. 

2- Os critérios de preferência dos candidatos são os referidos no n.º 3 do artigo 25.º do Regime 

Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno. 

3- As provas de conhecimento e a avaliação psicológica a que se refere as alíneas a) e b), do n.º 

1, do artigo 25.º do Regime Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno, podem ser concretizados 

pela Guarda Nacional Republicana, mediante a celebração de protocolo com o Município.  

4- Se subsistir uma situação de igualdade entre os candidatos, após a aplicação dos critérios 

previstos no n.o 2 do presente artigo, terá preferência, pela seguinte ordem: 

a) O candidato com menor idade; 

b) O candidato que tiver mais anos de serviço, no caso de se estar em presença de vários 

candidatos que, anteriormente, tenham exercido a atividade de guarda-noturno. 

CAPÍTULO III 

LICENCIAMENTO 

Artigo 9.º  

Licença e cartão de identificação 

1- Sem prejuízo de toda a tramitação prévia e necessária ao processo de recrutamento e seleção 

dos candidatos, a emissão da licença e do cartão de identificação que habilita o interessado ao 

exercício da atividade de guarda noturno, depende de: 
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a) Pagamento das taxas devidas nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos em vigor; 

b) Prova da celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil válido. 

2- A licença e o cartão de identificação têm a validade trienal, a contar da respetiva emissão. 

  Artigo 10.º 

Renovação da licença 

1- O pedido de renovação, por igual tempo, deve ser formalizado através de requerimento 

próprio disponibilizado para o efeito, com pelo menos 30 dias de antecedência em relação ao 

termo do respetivo prazo de validade. 

2- À data da renovação da licença, o requerente tem de fazer prova de possuir: 

a) Seguro de responsabilidade civil válido; 

b) Situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português; 

c) Situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições à Segurança Social. 

  Artigo 11.º 

Medidas de tutela da legalidade 

1- As licenças concedidas nos termos do Regime Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno 

podem ser revogadas pela Câmara Municipal, a qualquer momento, após a realização da 

audiência prévia dos interessados, com fundamento na infração das regras estabelecidas para a 

respetiva atividade e na inaptidão do seu titular para o respetivo exercício. 

2- Sem prejuízo do disposto no artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo, o projeto 

de revogação da licença deve ser notificado ao interessado para, querendo, se pronunciar, por 

escrito, no prazo de 10 dias úteis. 

3- A revogação das licenças nos termos do n.º 1, não confere ao guarda-noturno qualquer direito 

a indemnização por prejuízos decorrentes da limitação ou do não exercício da sua atividade. 

CAPÍTULO IV 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-NOTURNO 

Artigo 12.º 

Atribuições 

No exercício da sua atividade, o guarda-noturno procede ao patrulhamento e vigilância da 

respetiva área de atuação com vista à proteção de pessoas e bens, e colabora com as forças e 

serviços de segurança e de proteção civil, prestando-lhes o auxílio que for solicitado. 

Artigo 13.º  

Deveres 

1- O guarda-noturno deve: 

a) Apresentar-se pontualmente nas instalações da entidade policial territorialmente 

competente no início e termo do serviço; 
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b) Manter, em serviço, sempre as necessárias condições físicas e psíquicas exigíveis ao seu 

cumprimento; 

c) Permanecer na área em que exerce a sua atividade durante o período de prestação de 

serviço e informar os seus clientes do modo mais expedito para ser contactado ou 

localizado; 

d) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de segurança e de proteção 

civil; 

e) Frequentar quinquenalmente um curso ou instrução de adestramento e reciclagem 

organizado pelas forças de segurança com competência na respetiva área; 

f) Usar uniforme, cartão identificativo e crachá, no exercício de funções; 

g) Usar de urbanidade e aprumo no exercício das suas funções; 

h) Tratar com respeito e prestar auxílio a todas as pessoas que se lhe dirijam ou careçam 

de auxílio; 

i) Fazer prova anual, no mês de Fevereiro, na respetiva câmara municipal: 

i. De que tem regularizada a sua situação contributiva para com a segurança 

social; 

ii. Da manutenção do requisito previsto na alínea e), do nº 1, do artigo 23º, da Lei 

nº 105/2015, de 25 de agosto, mediante a apresentação do registo criminal, 

bem como da manutenção dos seguros obrigatórios; 

j) Não faltar ao serviço sem razões ponderosas e fundamentadas, devendo, sempre que 

possível, informar com antecedência a força de segurança responsável pela sua área, 

bem como os seus clientes; 

k) Efetuar e manter válido um seguro de responsabilidade civil de capital mínimo de € 100 

000 e demais requisitos e condições fixados por portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna, nomeadamente 

franquias, âmbito territorial e temporal, direito de regresso e exclusões, que garanta o 

pagamento de uma indemnização por danos causados a terceiros no exercício e por 

causa da sua atividade. 

2- Além dos referidos no artigo anterior, constituem também deveres do guarda-noturno: 

a) Comunicar o porte de arma, em serviço, à força de segurança da sua área de atuação;  

b) Contactar a entidade policial territorialmente competente da sua área de atuação sempre 

que as circunstâncias o exijam; 

c) Não executar o serviço de vigilância sob a influência do consumo de bebidas alcoólicas, 

de substâncias psicotrópicas ou outras que possam afetar a sua capacidade e destreza;  

d) Comunicar a cessação da atividade ao Município, até 30 dias após essa ocorrência, 

exceto quando a cessação coincida com o termo do prazo de validade da licença; 

e) Apresentar, diariamente, na entidade policial territorialmente competente da área de 

atuação, o relatório de serviço elaborado em conformidade com o modelo anexo ao presente 
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Regulamento. 

3- Para efeitos do disposto na alínea c), do número anterior, está sob a influência do consumo de 

bebidas alcoólicas o guarda-noturno que apresente taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 

gr/litro, em resultado de teste efetuado nos alcoolímetros das forças policiais. 

4- O guarda-noturno encontra-se sob a influência de substâncias psicotrópicas, quando o teste de 

despistagem, realizado em termos similares ao que dispõe o Código da Estrada e legislação 

complementar, acusar positivo. 

Artigo 14.º  

Seguros 

1- Constitui ainda dever do guarda-noturno efetuar e manter válido um seguro de 

responsabilidade civil de capital mínimo de €100 000, e demais requisitos e condições fixados por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração 

interna. 

2- Quando o guarda-noturno recorra à utilização de canídeos como meio complementar de 

segurança, de acordo com o artigo 13º Regime Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno, deve 

também possuir um seguro de responsabilidade civil específico de capital mínimo de €50 000, e 

demais requisitos e condições fixados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da administração interna. 

  Artigo 15.º 

Compensação financeira 

A atividade de guarda-noturno é remunerada mediante contrato, e compensada pelas 

contribuições das pessoas, singulares ou coletivas, em benefício das quais é exercida. 

Artigo 16.º 

Horário, folgas, férias e substituição 

1- O horário de referência da prestação de serviço de guarda-noturno corresponde a seis horas 

diárias, a cumprir entre as 22h00 e as 7h00. 

2- Após cinco noites de trabalho consecutivo, o guarda-noturno descansa uma noite, tendo 

direito a mais duas noites de descanso em cada mês, sem prejuízo do direito a um período de não 

prestação desserviço de 30 dias por cada ano civil. 

3- Nas noites de descanso, durante os períodos de férias, bem como em caso de falta do guarda-

noturno, a atividade na respetiva área é exercida, em acumulação, por um guarda-noturno de 

área contígua. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17.º  

Fiscalização 
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A fiscalização do cumprimento do disposto no presente regulamento compete à Câmara Municipal 

e à Guarda Nacional Republicana, sem prejuízo das atribuições legalmente cometidas a outras 

autoridades. 

Artigo 18.º  

Regime contraordenacional 

1- Constituem contraordenações puníveis com coima as situações tipificadas no artigo 35.º, da 

Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, aplicando-se o montante das coimas nela mencionado, e as 

sanções acessórias referidas no seu artigo 36.º. 

2- A decisão sobre a instauração e instrução dos processos de contraordenação, bem como a 

aplicação das coimas e das sanções acessórias, é da competência do Presidente da Câmara 

Municipal.  

3- Para efeitos do disposto na alínea d), do nº 1, do artigo 36º, da Lei nº 105/2015, de 25 de 

agosto, a condenação é publicitada através da afixação de Edital na área de atuação do guarda-

noturno, na Câmara Municipal e na correspondente Junta de Freguesia, e ainda na página da 

Internet do Município. 

  Artigo 19.º 

Guardas-noturnos em atividade 

A entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Atividade de Guarda-Noturno, e do presente 

regulamento, não prejudica os serviços de guarda-noturno já existentes, desde que se encontrem 

preenchidos os requisitos legalmente previstos. 

  Artigo 20.º 

Delegação e subdelegação de competências 

1 - As competências atribuídas à câmara municipal podem ser delegadas no presidente da 

câmara, com faculdade de subdelegação nos vereadores. 

2 - As competências atribuídas ao presidente da câmara podem ser delegadas nos vereadores. 

Artigo 21.º 

Dúvidas e omissões 

1- Em tudo o que não esteja previsto no presente Regulamento, aplicar-se-ão as disposições 

constantes do regime jurídico da atividade de guarda-noturno, aprovado pela Lei nº 105/2015, de 

25 de agosto. 

2- As dúvidas e as omissões suscitadas pela aplicação deste regulamento serão resolvidas por 

deliberação da Câmara Municipal de Vagos, sem prejuízo da legislação aplicável. 

Artigo 22.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente regulamento fica revogado o Capítulo II do Regulamento de 

Acesso e Exercício de Atividades Diversas do Município de Vagos, a que se refere o edital nº 

374/2013, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 72, de 12 de abril de 2013. 
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Artigo 23.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias, contados a partir da data da sua 

publicação no Diário da República.”. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no artigo 44.º, da Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, e 

alínea g), do nº1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por 

unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento do Exercício da 

Atividade de Guarda-Noturno no Município de Vagos. --------------------------------------------------------- 

A Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, em cumprimento do 

disposto no artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------- 

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

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

3 – REGULAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE AUTOCARAVANAS NA 

PRAIA DA VAGUEIRA – PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Nota justificativa, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“REGULAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE AUTOCARAVANAS DA 

PRAIA DA VAGUEIRA 

NOTA JUSTIFICATIVA 

(A presente Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, conforme 

determina o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo) 

§ 1º 

Introdução 

O procedimento de elaboração do Regulamento do Parque de Estacionamento de Autocaravanas 

da Praia da Vagueira teve início com a deliberação da Câmara Municipal, de 05/04/2018, com 

base na m/proposta, datada de 28/03/2018. 

Nos termos da referida proposta, os motivos subjacentes à elaboração desse Regulamento advêm 

da necessidade de serem tomadas medidas disciplinadoras da atual utilização da zona de 

estacionamento da Praia da Vagueira, que está reservada exclusivamente às autocaravanas, por 

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

por outro lado, serem uma mais-valia para o ambiente. 
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Essas medidas consistem então na disponibilização de infraestruturas básicas, como sejam de 

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

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

um turismo “amigo do ambiente”. 

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

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

da presença pessoal de qualquer funcionário. 

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

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

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

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

o parque de estacionamento privilegiar a presença do maior número de visitantes, pelo que 

estadias por períodos de tempo superior deverão ser procuradas noutro local, adequado para 

esse efeito. 

§ 2º 

Contributos 

O início do procedimento foi divulgado por Aviso publicitado no sítio institucional do Município 

e no jornal “O Ponto”, e remetido à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, dando a 

conhecer da possibilidade de todos os interessados apresentarem contributos para a elaboração 

do Regulamento. 

Decorrido o prazo fixado – 30/04/2018 – não houve quaisquer interessados no procedimento.  

§ 3º 

Custos e benefícios 

O artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo determina que os regulamentos são 

aprovados com base num projeto que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 

medidas projetadas. 

Quanto aos custos das medidas projetadas, os mesmos dizem diretamente respeito aos encargos 

com as infraestruturas e respetiva manutenção, bem como de limpeza e fiscalização. Na ótica do 

cidadão, os custos só terão impacto junto daqueles que pretendam utilizar aquele espaço. 

Contudo, os utilizadores terão a correspondente contrapartida, advinda da possibilidade de 

poderem estacionar num espaço que reúne condições favoráveis para que possam usufruir de uma 

estadia qualitativamente superior àquela que, legalmente, poderiam ter em qualquer outro espaço 

público da Praia da Vagueira. 

Por fim, e tendo em consideração tudo o que atrás foi descrito em matéria do foro ambiental, no 

apuramento dos montantes das taxas foi tido em consideração os custos do investimento, as 

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

parqueamento “selvagem” e o desincentivo para a ocupação por período superior a 24 horas.  
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§ 4º 

Parecer da Comissão de Trânsito 

O projeto de regulamento do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Vagueira 

foi objeto de parecer favorável da Comissão Municipal de Trânsito de Vagos, em reunião de 12 

de julho de 2018.”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proposta de Regulamento do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Vagueira, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Regulamento do Parque de Estacionamento de 

Autocaravanas da Praia da Vagueira 

Preâmbulo 

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

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

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

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

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

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

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

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

um turismo “amigo do ambiente”. 

Ao mesmo tempo, o local estará dotado de um sistema eletrónico que permitirá uma 

disponibilidade de acesso pelos utilizadores 24 horas por dia, sem que para o efeito seja 

necessária a presença pessoal de qualquer funcionário. 

Por sua vez, e em virtude de existir um parque de campismo na freguesia, este parque de 

estacionamento não permitirá estacionamentos superiores a 3 dias. Com efeito, dada a 

natureza itinerante deste turismo, pretende-se privilegiar a presença do maior número possível 

de visitantes, pelo que estadias por períodos de tempo superior deverão ser procuradas noutro 

local, adequado para esse efeito. 

Para fazer face à disponibilização das infraestruturas atrás descritas, e aos respetivos custos 

de funcionamento e manutenção, prevê-se que o pagamento de taxas correspondentes ao 

período de tempo de estacionamento. Contudo, ao autocaravanista não serão aplicados 

quaisquer custos adicionais pelo abastecimento de água ou descarga de águas. 

Quanto aos montantes das taxas, teve-se em consideração os custos do investimento, as 

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

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

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

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

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

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

e taxas devidas pelo estacionamento são aprovadas por regulamento municipal (nº2). 

Assim, tendo em consideração o teor da Nota Justificativa que acompanhou o projeto de 

regulamento, ao abrigo do disposto no artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa 

(poder regulamentar), do nº 2, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 81/2006, de 20 de abril, alínea 

g), do nº 1, do artigo 25º (competências da Assembleia Municipal), e alínea k), do nº 1, do 

artigo 33º (competências da Câmara Municipal), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, sob proposta da Câmara Municipal, de … de ………….de 2018, a Assembleia 

Municipal de Vagos, por deliberação de … de ………… de 2018, aprovou o seguinte 

Regulamento: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da 

Vagueira, doravante designado apenas por Regulamento, é elaborado ao abrigo do disposto 

no artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, nº 2, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 

81/2006, de 20 de abril, alínea d), do nº 1, do artigo 6º, da Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro, 

alínea g), do nº 1, do artigo 25º (competências da Assembleia Municipal), e alíneas k) e rr), do 

nº 1, do artigo 33º (competências da Câmara Municipal), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação e objeto 

O presente Regulamento aplica-se ao Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia 

da Vagueira, ou designado apenas por Parque, situado conforme local assinalado na planta 

em anexo (Anexo 1), e tem como objeto estabelecer as condições de utilização desse espaço e 

o pagamento das correspondentes taxas. 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento considera-se: 

a) Autocaravana – O veículo motorizado para fins especiais da categoria M1, homologado 

para circular na via pública e destinado a ser utilizado como alojamento temporário por 
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turistas itinerantes, designados autocaravanistas, e que contenha como equipamento, pelo 

menos, bancos e mesa, espaço para dormir, que pode ser convertido a partir dos bancos, 

equipamentos de cozinha, instalações para armazenamento fixadas no compartimento 

residencial; 

b) Autocaravanista – O(A) automobilista legalmente habilitado(a) a conduzir e a utilizar 

autocaravanas em turismo itinerante ou “touring”; 

c) Estacionamento – A imobilização da autocaravana no Parque de Estacionamento de 

Autocaravanas da Praia da Vagueira, independentemente da permanência ou não de pessoas 

no seu interior; 

d) Parqueamento – A imobilização da autocaravana no Parque de Estacionamento de 

Autocaravanas da Praia da Vagueira, ocupando um espaço superior ao seu perímetro, em 

consequência da abertura de janelas para o exterior, uso de toldos, mesas, cadeiras e similares, 

para a prática de campismo. 

e) Agente de fiscalização municipal – A pessoa legitimada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos para fiscalizar a utilização e as condições de funcionamento do Parque, 

bem como zelar pelo integral cumprimento do presente Regulamento. 

Artigo 4.º 

Características e Funcionamento 

1- O Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Vagueira possui 25 lugares de 

estacionamento, devidamente delimitados, e faculta aos autocaravanistas o abastecimento de 

água potável e a descarga de águas residuais. 

2- O Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Vagueira está aberto aos 

autocaravanistas todos os dias, sem limitação de horário, podendo contudo o Presidente da 

Câmara Municipal, por razões fundamentadas, limitar o horário de abertura e permanência, 

bem como suspender o funcionamento do parque.  

3- As autocaravanas podem ficar estacionadas no Parque até ao limite máximo de 72 horas. 

CAPÍTULO II 

Condições de admissão 

Artigo 5.º 

Admissão e estacionamento 

1- A admissão de autocaravanas no Parque está dependente de registo prévio de inscrição, 

existência de lugar disponível e do pagamento prévio de uma taxa de valor correspondente ao 

período de tempo previsto para o estacionamento, limitado a 72 horas. 

2- O registo prévio é efetuado via internet no sistema de bilhética disponível para o efeito, com 

a identificação do condutor, da autocaravana e da data pretendida de entrada no Parque, além 

do e-mail para contacto. 
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3- O pagamento é efetuado por cartão de crédito ou outras operações que sejam 

disponibilizadas para o efeito, designadamente MB Way e PayPal. 

4- O lugar de estacionamento é escolhido pelo autocaravanista de entre os lugares disponíveis. 

5- O autocaravanista não poderá mover o seu veículo do lugar que escolheu para um outro que 

esteja disponível e que eventualmente venha a preferir. 

6- Não é permitida a renovação de dias adicionais de estacionamento para a mesma 

autocaravana e mesmo lugar, salvo autorização prévia do agente de fiscalização do Parque e 

pagamento da respetiva taxa, nos termos do disposto no nº 1. 

7- As demais regras de registo e pagamento, bem assim toda a informação de apoio ao utente, 

estarão disponíveis para consulta na página oficial da internet do Município de Vagos, no 

Parque, no edifício da Câmara Municipal de Vagos, na Junta de Freguesia da Gafanha da Boa 

Hora e no Posto de Turismo da Praia da Vagueira. 

Artigo 6.º 

Recusa de permanência 

1- É recusada a permanência no Parque a quem perturbe o seu normal funcionamento, 

designadamente por: 

a) Não cumprimento das normas do presente Regulamento; 

b) Não acatar as ordens do agente de fiscalização municipal ou das forças policiais; 

2- É ainda recusada a permanência no Parque quando não tenha sido efetuado o pagamento 

da taxa correspondente ao período de tempo previsto para o estacionamento, conforme 

determinado no nº1, do artigo 5º, bem como quando tenha sido ultrapassado esse período de 

tempo. 

CAPÍTULO III 

Direitos e deveres dos autocaravanistas 

Artigo 7.º 

Direitos 

São direitos dos autocaravanistas do Parque: 

a) Conhecer previamente as regras de registo e de pagamento de taxas, e respetivos montantes 

em vigor; 

b) Utilizar, gratuitamente, as instalações de abastecimento de água e de recolha de águas 

residuais; 

c) Ter acesso a livro de reclamações. 

Artigo 8.º 

Deveres 

Constituem deveres dos autocaravanistas do Parque: 

a) Cumprir todas as disposições do presente Regulamento; 
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b) Respeitar os códigos de conduta e éticos adotados por autorregulação do movimento 

autocaravanista, através das organizações nacionais e europeias, zelando pela proteção da 

natureza, pelo meio ambiente e pelo respeito da cultura da comunidade local; 

c) Respeitar um período de silêncio, que decorre entre as 00h00 e as 07h00, evitando produzir 

ou permitir qualquer tipo de ruído, designadamente os provenientes da utilização de aparelhos 

e instrumentos de som, ou de animais domésticos, bem como conversar em voz alta; 

d) Usar os recipientes próprios para recolha de lixo e os equipamentos adequados ao 

saneamento de águas residuais; 

e) Não utilizar a água disponibilizada pela Câmara Municipal, para outros fins que não sejam 

os de consumo próprio; 

f) Ocupar o espaço adstrito às operações de abastecimento e despejo de águas apenas pelo 

tempo estritamente necessário para esse efeito; 

g) Abster-se de quaisquer atos suscetíveis de incomodar terceiros. 

h) Não causar danos nos equipamentos disponibilizados pelo Parque; 

i) Alertar o agente de fiscalização municipal, a proteção civil ou as forças policiais, para 

situações anómalas ou ocorrências suscetíveis de afetarem a segurança dos utilizadores. 

Artigo 9.º 

Proibições 

É expressamente proibido: 

a) A entrada no Parque de quaisquer outros veículos, que não sejam autocaravanas; 

b) A entrada no Parque de autocaravanas com qualquer tipo de reboque; 

c) Entrar no Parque sem que esteja legitimado nos termos do presente Regulamento; 

d) Fazer o parqueamento da autocaravana; 

e) Colocar estendais, cabos ou fios de qualquer material. 

f) Fazer e manusear fogo de qualquer espécie ao ar livre; 

g) Obstruir de qualquer forma a saída do Parque; 

h) Deitar fora dos recipientes ou locais a esse fim destinados e assinalados, os detritos, lixos 

ou desperdícios, e águas dos reservatórios e das cassetes; 

i) Deixar correr águas provenientes dos esgotos das autocaravanas para o solo. 

j) A lavagem da autocaravana; 

k) Estacionar a autocaravana fora do lugar que lhe está atribuído. 

Artigo 10.º 

Animais 

1- É permitida a admissão e permanência de animais de companhia no Parque, no interior das 

autocaravanas. 

2- A circulação dos animais no exterior das autocaravanas, designadamente para efeitos de 

satisfazerem as suas necessidades fisiológicas, está sujeita ao cumprimento da legislação em 

vigor sobre posse, detenção e circulação de animais na via ou lugares públicos. 
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3- A Câmara Municipal de Vagos não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano causado 

ou sofrido pelos animais no interior do Parque. 

 

Artigo 11.º 

Remoção de autocaravanas 

1- Nas situações previstas nos artigos 6º e 9º, do presente Regulamento, assiste à Câmara 

Municipal de Vagos o direito de proceder à remoção da autocaravana. 

2- Os procedimentos inerentes à remoção da autocaravana seguem o regime previsto no 

Código da Estrada, e demais legislação aplicável, cabendo ao titular responsável pelo veículo 

suportar todas as despesas inerentes à sua remoção e depósito. 

Artigo 12.º 

Taxas 

1- O estacionamento no Parque está sujeito ao pagamento das taxas previstas no Anexo II, e 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos, em tudo que não 

contrarie o disposto no presente Regulamento. 

2- Para efeitos do disposto na alínea c), do nº 2, do artigo 8º, da Lei nº 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro, a fundamentação económico-financeira das taxas consta do Anexo III. 

Artigo 13.º 

Higiene e Limpeza 

A fim de garantir a higiene e limpeza do Parque, pessoal especializado, devidamente 

identificado, procederá à sua limpeza periódica. 

Artigo 14.º 

Responsabilidade 

1- A Câmara Municipal de Vagos declina qualquer responsabilidade por acidentes, danos, 

furtos ou roubos, seja aos autocaravanistas, seja aos acompanhantes, ocorridos dentro do 

parque. 

2- Os atos de danificação, desfiguração ou inutilização de equipamentos existentes no Parque, 

incorrem os seus responsáveis no dever de indemnizar o Município pelos prejuízos causados, 

nos termos gerais de direito, sem prejuízo da responsabilidade criminal a que haja lugar. 

CAPÍTULO IV 

Fiscalização 

Artigo 15.º 

Agentes de fiscalização municipal 

1- A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento é da competência 

da Câmara Municipal de Vagos e das autoridades policiais. 

2- A fiscalização da competência da Câmara Municipal de Vagos é exercida pelo agente de 

fiscalização municipal designado para o efeito, e devidamente identificado. 

Artigo 16.º 
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Deveres dos agentes de fiscalização municipal 

Compete aos agentes de fiscalização municipal: 

a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente Regulamento, bem 

como o funcionamento dos equipamentos; 

b) Promover o correto estacionamento das autocaravanas; 

c) Zelar pelo correto cumprimento do presente Regulamento; 

d) Participar às autoridades competentes as situações de incumprimento; 

e) Desencadear as ações necessárias à eventual remoção das autocaravanas, sempre que for 

caso disso; 

f) Levantar autos de notícia por violação das normas do presente Regulamento. 

CAPÍTULO V 

Contraordenações e coimas 

Artigo 17.º 

Contraordenações 

1- Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, as infrações ao disposto no presente Regulamento 

constituem ilícitos de mera ordenação social. 

2- O proprietário e o autocaravanista são solidariamente responsáveis pelo pagamento de 

todas as taxas previstas no presente Regulamento e de todos os valores devidos pelo seu 

estacionamento indevido, bem como pelas despesas ocasionadas com a sua cobrança. 

Artigo 18.º 

Regras do processo 

1- Compete à Câmara Municipal de Vagos o processamento das contraordenações não 

rodoviárias previstas no presente Regulamento, bem como a aplicação das respetivas coimas 

e sanções acessórias. 

2- Para efeitos do disposto no número anterior são aplicadas as normas gerais que regulam o 

Regime Geral das Contraordenações. 

3- O produto das coimas constitui receita municipal, nos termos do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais. 

Artigo 19.º 

Coimas 

1- A violação de qualquer norma constante do presente Regulamento é punida com coima no 

valor de €30,00 a €150,00, para pessoas singulares, e de €60,00 a €300,00, para pessoas 

coletivas. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

3- Em caso de negligência os limites da coima aplicável são reduzidos a metade. 

4- Em caso de reincidência o limite mínimo e máximo das coimas previstas aumentarão em 
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50%, mas não poderão exceder os quantitativos máximos previstos na lei. 

5- Há reincidência sempre que o infrator incorra em nova contraordenação até 3 anos a contar 

da data em que foi notificado da punição por contraordenação de mesma natureza. 

6- A aplicação de coima é independente do pagamento das taxas a que houver lugar, dos danos 

verificados e das ações criminais aplicáveis. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 20.º 

Meios alternativos de admissão e pagamento de taxas 

1- Poderá a Câmara Municipal de Vagos adotar meios alternativos de admissão de 

autocaravanas e de pagamento de taxas, a que se refere o artigo 5º, do presente Regulamento, 

designadamente quando ocorra avaria no sistema de controlo de entradas, dificuldades ou 

impossibilidade de acesso à internet. 

2- Os meios alternativos de admissão de autocaravanas e de pagamento de taxas são 

publicitados nos termos do disposto no nº 7, do artigo 5º, do presente Regulamento. 

Artigo 21.º 

Delegação de competências 

As competências atribuídas pelo presente regulamento à Câmara Municipal, ou ao Presidente 

da Câmara Municipal, podem ser delegadas e subdelegadas nos termos previstos na lei. 

Artigo 22.º 

Dúvidas e omissões 

1- Em tudo o que não estiver estipulado no presente Regulamento, aplica-se o disposto na 

legislação específica sobre a matéria. 

2- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação 

e integração de lacunas, são decididas pela Câmara Municipal de Vagos. 

Artigo 23.º 

Publicação 

Para além da publicação em Diário da República, o presente Regulamento estará disponível 

para consulta no edifício da Câmara Municipal de Vagos, na página oficial da internet do 

Município, na Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, no Parque de Estacionamento de 

Autocaravanas da Praia da Vagueira e no Posto de Turismo da Praia da Vagueira. 

Artigo 24.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 

República.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 2.º, do Anexo ao Decreto-Lei n.º 

81/2006, de 20 de abril, e alínea g), do nº 1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento 

do Parque de Estacionamento de Autocaravanas da Praia da Vagueira. ------------------------------------ 

A Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, em cumprimento do 

disposto no artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------- 

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

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

4 – CONCESSÃO PARA A CONCEÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – QUINTA DO EGA – CONCURSO 

PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de julho de 2018, que a seguir se 

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

“Considerando que: 

Pretende-se criar uma nova dinâmica e vivência junto à Quinta do Ega, apostando na conquista 

de mais visitantes a este espaço pela prestação de novos serviços; 

O funcionamento de um pequeno estabelecimento de restauração e bebidas poderá servir de mote 

para conferir ainda maior dinâmica àquele espaço; 

Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea qq) 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, que aprovou o regime 

jurídico das autarquias locais, administrar o domínio público municipal; 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua atual redação, consagra, entre 

outros aspetos, o regime jurídico dos bens imóveis do domínio privado do Estado, prevendo, nos 

artigos 27.º e seguintes, as formas de utilização privativa dos bens do domínio público. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

qq) 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 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, delibere a 
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abertura do Concurso Público para atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e 

Exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas da Quinta do Ega” e, 

consequentemente, aprove o anúncio e o caderno de encargos, que se anexam à presente 

proposta. 

Propõe-se ainda para integrar o júri do presente procedimento as pessoas abaixo 

indicadas, a saber:  

Presidente: Sara Caladé, Vereadora; 

Vogais efetivos: Nuno Carvalho, Dr., que substitui o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Pedro Castro, Arq.º. 

Suplentes: Ana Vilão, Eng.ª, e André Nunes, Eng.º.; ------------------------------------------ 

 Anúncio do Concurso; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Caderno de Encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea qq) 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 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a abertura do Concurso Público 

para atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e Exploração de um estabelecimento de 

restauração e bebidas da Quinta do Ega”. ------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar o anúncio e o caderno de encargos e designar o júri do 

procedimento acima proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – PROPOSTAS DE RECRUTAMENTO DE: SEIS ASSISTENTES OPERACIONAIS (ÁREA DE 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO) – QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS (ÁREA DE 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO) – UM TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE ENGENHARIA 

CIVIL) – ADENDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 10 de julho de 2018, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“PROPOSTA 

ADENDA ÀS PROPOSTAS DE RECRUTAMENTO DE: 

 SEIS ASSISTENTES OPERACIONAIS (ÁREA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO) 

 QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS (ÁREA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO) 

 UM TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL) 

Considerando que, consultada a entidade centralizada para constituição de reservas de 

recrutamento, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, atribuição conferida ao 

INA, pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro, foi prestada a 

seguinte informação em 05 e 06 de julho de 2018: “Não tendo ainda decorrido qualquer 

procedimento concursal para a constituição de reservas de recrutamento, declara-se a 

inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado”, 

proponho que a Câmara Municipal aprove a presente adenda às propostas de abertura dos 

procedimentos concursais abaixo indicados, oportunamente aprovadas pelo órgão executivo nas 

reuniões dos dias 07 de junho e 05 de julho de 2018: 

a) 6 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de limpeza e 

manutenção) para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado; 

b) 4 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de manutenção e 

reparação) para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado; 

c) 1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (área de engenharia civil) para 

constituição de vínculo de emprego público a termo resolutivo incerto.”. --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda às propostas de abertura dos 

procedimentos concursais, supra referidos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – PLANO DE PORMENOR DO CONJUNTO DAS AZENHAS DO BOCO – MODALIDADE DE 

PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RÚSTICO – (PIER – CAB) – INICIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPOP, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Enquadramento: 

1. A Câmara Municipal de Vagos dando execução ao previsto no PDM de Vagos iniciou o 

procedimento para elaboração do Plano de Pormenor do Conjunto das Azenhas do Boco 

– Modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER – CAB), através da 

deliberação de 20 de janeiro de 2010 tendo esta sido publicada no Diário da República 

na 2ª Serie com o aviso n.º 2275/2010 de 1 de fevereiro de 2010.  

2. Aquando do início da elaboração da proposta de plano houve alguns contratempos, 

nomeadamente relativos às condições de homologação do levantamento topográfico e 

cadastral da área de intervenção bem como da sua homologação dado ser uma área com 

quase 50 ha.  

3.  Ultrapassados os questões acima referidas foram efetuados todos os elementos que 

compõe a proposta de plano nomeadamente os pedidos de parecer no âmbito do AAE.  

4. No âmbito deste procedimento foi detetado um erro na delimitação da REN na área de 

intervenção, assim e após algumas reuniões quer com a Agencia Portuguesa do Ambiente 

– ARH centro quer com a CCDR/C, foi efetuado um procedimento de correção material 

da REN que está de momento na CCDR/C para ser publicado no DR. 

5. Resolvidas as questões anteriores foi então elaborada a proposta final do PIER_CAB e 

enviada para a CCDRC para a realização da respetiva conferência procedimental.  

6. Após a receção do pedido de realização da conferência procedimental a CCDRC 

informou que, de acordo com o definido no novo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, o procedimento estava caducado e que teriam de ser reaberto, 

podendo no entanto ser aproveitado o trabalho já efetuado. 

Tendo em conta que: 

7. Se verifica de facto que o procedimento já foi iniciado há bastante tempo e que o prazo 

previsto no procedimento já foi largamente ultrapassado, pelas razões descritas 

anteriormente. 

8.   Os fundamentos para a elaboração do PIER-CAB são os mesmos, encontrando-se em 

anexo a fundamentação que contem a definição da oportunidade e os termos de 

referência. 

Assim, considero que: 

9. A Câmara Municipal, se assim o entender, deve: 

 Declarar a caducidade do procedimento de elaboração do PIER-CAB aberto 

por deliberação de 20 de janeiro de 2010 e publicada no D.R. com o Aviso n.º 

2275/2010 de 1 de fevereiro; 
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 Deliberar dar início a novo procedimento de elaboração do Plano de Pormenor 

do Conjunto das Azenhas do Boco na modalidade de Plano de Intervenção em 

Espaço Rústico; 

  Proceder à abertura de novo período de sugestões nos termos do RJIGT.”; --- 

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

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

1. Declarar a caducidade do procedimento de elaboração do PIER-CAB aberto por deliberação 

de 20 de janeiro de 2010 e publicada no D.R. com o Aviso n.º 2275/2010, de 1 de fevereiro; 

2. Dar início a novo procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Conjunto das 

Azenhas do Boco na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço Rústico; 

3. Proceder à abertura de novo período de sugestões nos termos do RJIGT. ----------------------- 

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

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

7 – PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA – ALTERAÇÃO – INICIO DE 

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

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

 Informação do CDPOP, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Enquadramento: 

1.  A Câmara Municipal de Vagos, de acordo com o que tinha ficado definido nas reuniões 

entre município e APA, aquando da aprovação do Programa da Orla Costeira – 

Ovar/Marinha Grande (POC-OMG) em finais de 2016, iniciou o procedimento para 

elaboração da alteração ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, através da 

deliberação de 19 de janeiro de 2017, publicada no Diário da República, 2ª Serie com o 

aviso n.º 2397/2017 de 8 de março de 2010.  

2. A informação disponível, à data da deliberação referida no ponto anterior, era que a 

publicação do POC-OMG iria ser publicado iria acontecer no início do ano de 2017 e 

que os municípios teriam cerca de um ano para proceder às alterações decorrentes do 

regime de exceção definido na NE 31 do POC- O/MG.  

3. O POC-OMG apenas foi publicado em agosto de 2017, através da Resolução do 

Conselho M 112/2017 de 10 de Agosto 2017.   

4. A publicação deu um prazo máximo de um ano para serem iniciados os procedimentos 

de alteração ao PMOT.  
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5. O prazo definido para o procedimento de alteração ao PP da Praia da Vagueira foi de 

12 meses.  

6. De acordo com o definido no novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, o procedimento já se encontra caducado e terá de ser novamente aberto, 

podendo no entanto ser aproveitado o trabalho já efetuado. 

Tendo em conta que:  

7. O prazo do procedimento anteriormente referido já terminou e que de acordo com o 

definido no novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o 

procedimento já se encontra caducado e terá de ser novamente aberto, podendo no 

entanto ser aproveitado o trabalho já efetuado. 

8.  Se encontram a decorrer os estudos de análise, em coordenação com a APA e com a 

Universidade de Aveiro de modo a poder ser ou não aplicado o regime de exceção 

definido na NE 31 do POC- OMG e transposto para o plano de pormenor. 

9. Os fundamentos para a elaboração da alteração são os mesmos, encontrando-se em 

anexo a fundamentação que contem a definição da oportunidade e os termos de 

referência e a justificação para a não sujeição da alteração a avaliação ambiental 

estratégica. 

Assim, considero que: 

10. A Câmara Municipal, se assim o entender, deve: 

 Declarar a caducidade da deliberação para início procedimento de elaboração 

da alteração ao PP da Praia da Vagueira aberto por deliberação de 19 de 

janeiro de 2017 e publicada no D.R. com o Aviso n.º 2397/2017 de 8 de março; 

 Deliberar dar início a novo procedimento de elaboração da alteração ao Plano 

de Pormenor da Praia da Vagueira; 

 Deliberar não sujeitar a avaliação ambiental estratégica a alteração do PP da 

Praia da Vagueira, nos termos do artigo 120ª do RJIGT conjugado com o 

definido no DL 231/2007 de 15 de junho. 

 Proceder à abertura de novo período de sugestões nos termos do RJIGT.”; ---- 

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

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

1. Declarar a caducidade da deliberação para início do procedimento de elaboração da 

alteração ao PP da Praia da Vagueira, aberto por deliberação de 19 de janeiro de 2017 e 

publicada no D.R. com o Aviso n.º 2397/2017, de 8 de março; 

2. Dar início a novo procedimento de elaboração da alteração ao Plano de Pormenor da Praia 

da Vagueira; 
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3. Não sujeitar a avaliação ambiental estratégica a alteração do PP da Praia da Vagueira, nos 

termos do artigo 120º, do RJIGT, conjugado com o definido no DL 231/2007, de 15 de junho. 

4. Proceder à abertura de novo período de sugestões nos termos do RJIGT. ----------------------- 

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 18 de julho de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 529.583,82 € (quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e três euros e oitenta e dois 

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 02 a 13 de julho de 2018 - 

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

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 25 de junho a 08 de julho de 2018 - 19 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 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – GRECAS – XIII 

MILHA URBANA PRAIA DA VAGUEIRA/CA VAGOS ------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do SDJ, do NEDJ, de 08 de julho de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 6.000,00 € (seis mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à 

organização da atividade; -------------------------------------------------------------------------- 

 Número de requisição 1722, no valor de 6.000,00 € (seis mil euros); ----------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 09 de julho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao GRECAS – Associação Desportiva 

Recreativa Cultural de Santo António, conforme parecer técnico, o subsídio no valor de 6.000,00 € 

(seis mil euros) e o respetivo apoio logístico/técnico. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ALWAYS 

YOUNG ADRC – TORNEIO FUTEBOL DE PRAIA DA VAGUEIRA -------------------------- 

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

 Informação do SDJ, do NEDJ, de 16 de julho de 2018, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à 

organização da atividade; -------------------------------------------------------------------------- 

 Número de requisição 1727, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de julho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Always Young ADRC, conforme 

parecer técnico, o subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros) e o respetivo apoio logístico/técnico. --- 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2018 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – CCDR DO COVÃO DO LOBO ------------------------------- 
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Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NEDJ, de 09 de julho, de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 21.050,00 € (vinte e um mil e cinquenta euros); ------------------------------------- 

 Número de requisição 1725, no valor de 11.050,00 € (onze mil e cinquenta euros), para 

o ano em curso e 10.000,00 € (dez mil euros), para exercícios futuros; --------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à CCDR do Covão do Lobo, um subsídio 

no valor de 21.050,00 € (vinte e um mil e cinquenta euros). ---------------------------------------------------- 

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

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

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

3.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – OBRAS 

NA CASA PAROQUIAL ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Vagos, de 07 de julho 

de 2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Número de requisição 1729, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), para o 

ano em curso e 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), para exercícios futuros; -------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de julho de 2018: “À DF, para 

cabimentar e atribuição de um subsídio de 15.000 euros. À Reunião de C.M.”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo 

António de Vagos, o subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil e euros). --------------------------------- 

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

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

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

3.5 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA 

HORA – SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO ------------------------------------------------------------ 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 

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

 Número de requisição 1728, no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros), para 

o ano em curso e 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros), para exercícios futuros; ---- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de julho de 2018: “À DF, para 

cabimentar a atribuição de um subsídio de 11.000 euros. À Reunião de C.M.”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, o subsídio no valor de 11.000,00 € (onze mil e euros). ------------ 

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

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

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

3.6 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS -- 

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

 Requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 29 de junho de 2018, requerendo um 

subsidio no montante de 20.000,00 €; ------------------------------------------------------------ 

 Número de requisição 1721, no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros); -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de julho de 2018: “À DF, para proceder 

à cabimentação de 20.000 euros, para posterior remessa para a reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, o subsídio no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros). -------------------------------- 

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

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

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

4.1 ADASMA – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA ---------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Email da Adasma – Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 13 de junho de 2018, solicitando autorização para o 

estacionamento do autocarro/unidade móvel de recolha de sangue, no Largo Parracho 

Branco, na Praia da Vagueira, nos dias 14 e 29 de julho e 11, 12, 14 e 15 de agosto de 

2018. Solicita ainda que lhe seja concedida a isenção do pagamento das respetivas taxas;  

 Valor das taxas (NAJ) = 1.121,30 € (mil cento e vinte e um euros e trinta cêntimos); ---- 

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

no que diz respeito ao pedido de ocupação de espaço público, conforme e nos termos da 

informação técnica. No que concerne à isenção de taxas à próxima reunião de 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. ---------------------------------- 

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

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

4.2 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Desportiva e Cultural da freguesia de Santo André de 

Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 02 de julho de 2018, 

requerendo isenção do pagamento de taxas para a realização de passeio Ciclo Turístico a 

realizar no dia 8 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 11 de julho de 2018: 

“Concordo. 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, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

4.3 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 São Martinho 2013 e Senhora das 

Virtudes e Mártir São Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 03 de julho de 2018, requerendo isenção do pagamento das taxas de licença para a 

festa anual; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 149,15 € (cento e quarenta e nove euros e quinze cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de julho de 2018: “À próxima 

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

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

4.4 COMISSÃO DE FESTAS E IRMANDADE SANTA MARIA MADALENA RIO TINTO  

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

 Requerimento da Comissão de Festas e Irmandade Santa Maria Madalena Rio Tinto, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 29 de junho de 2018, requerendo isenção 

do pagamento de todas as taxas para realização da festa anual em Honra de Santa Maria 

Madalena a realizar no lugar de Rio Tinto, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de julho de 2018;  

 Valor das taxas (NAJ) = 141,65 € (cento e quarenta e um euros e sessenta e cinco 

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de julho de 2018: 

“Concordo. À próxima reunião de Câmara.”. -------------------------------------------------- 

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

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

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

4.5 ASSOCIAÇÃO MORADORES DE MESAS ------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação de Moradores de Mesas, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 27 de junho de 2018, requerendo isenção de pagamento das taxas 

para a realização da Festa do Povo de Mesas, no dia 14 e 15 de julho, a realizar no Largo 

da Escola Primária de Mesas; ---------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 61,70 € (sessenta e um euros e setenta cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de julho de 2018: 

“Concordo. À próxima reunião de Câmara.”. -------------------------------------------------- 

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

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.1 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 São Martinho 2013 e Senhora das 

Virtudes e Mártir São Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 03 de julho de 2018, requerendo autorização prévia para utilização de fogo-de-

artifício/lançamento de artifícios pirotécnicos, para os dias 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto 

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

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 11 de julho de 2018, 

concluindo: “o parecer é favorável ao lançamento de fogo-de-artifício, nos termos e 

condições seguintes: 

1. Na data do lançamento deste fogo-de-artifício está a decorrer o período crítico 

o que condiciona os artefactos pirotécnicos a utilizar; 

2. Foram avaliadas as condições no terreno e há condições para o seu 

lançamento; 

3. Devem ser cumpridas as distâncias de segurança estipuladas no plano 

apresentado; 

4. Há parecer positivo da GNR para as respetivas procissões. 
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O titular fica obrigado a cumprir as condições do presente parecer técnico.”; ----------- 

 Informação do NAJ, de 12 de julho de 2018, concluindo: ------------------------------------- 

“… 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), junto ao sobreiro da 

Escola Primária, sita na Rua da Escola, em Ouca.”; ------------------------------------------ 

 Parecer da CNAJ, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

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

regulamentares aplicáveis. Assim, e em conformidade com a informação… proponho que 

remeta o presente pedido para a próxima reunião de câmara….”; -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de julho de 2018: 

“Concordo. À próxima reunião de Câmara.”. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas), nos termos das informações técnicas. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.2 COMISSÃO DE FESTAS E IRMANDADE SANTA MARIA MADALENA RIO TINTO  

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

 Requerimento da Comissão de Festas e Irmandade Santa Maria Madalena Rio Tinto, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 29 de junho de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício para realização da festa anual do 

Lugar de Rio Tinto. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 11 de julho de 2018, 

concluindo: “o parecer é favorável ao lançamento de fogo-de-artifício, nos termos e 

condições seguintes: 

1. Na data do lançamento deste fogo-de-artifício está a decorrer o período crítico 

o que condiciona os artefactos pirotécnicos a utilizar; 

2. Foram avaliadas as condições no terreno e há condições para o seu 

lançamento; 

3. Devem ser cumpridas as distâncias de segurança estipuladas no plano 

apresentado; 

4. Há parecer positivo da GNR para as respetivas procissões. 

O titular fica obrigado a cumprir as condições do presente parecer técnico.”; ----------- 
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 Informação do NAJ, de 12 de julho de 2018, concluindo: ------------------------------------- 

“… 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), no espaço adjacente 

ao Cemitério do Rio Tinto, na freguesia de Ouca.”; ------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

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

regulamentares aplicáveis. Assim, e em conformidade com a informação… proponho que 

remeta o presente pedido para a próxima reunião de câmara….”; -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de julho de 2018: “À 

próxima reunião de Câmara.”. ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas), nos termos das informações técnicas. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 8/2018 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de junho de 2018, solicitando 

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

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

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 80,00 € (oitenta euros), durante um período de 

12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 960,00 € (novecentos e sessenta euros), no total; -------- 

 Número de requisição 1724, no valor de 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros), para o ano em 

curso e 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros), para exercícios futuros; ------------------------------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 (doze) 

meses, sendo o valor mensal de 80,00 € (oitenta euros), o que perfaz um apoio de 960,00 € (novecentos 

e sessenta euros) no total. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – PROCº E14/2017 – ADJUDICAÇÃO -- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 25 de junho de 2018, propondo: “a adjudicação ao 

único concorrente admitido, ou seja, Socitop, Unipessoal, Lda, pelo montante de 252.436,84 € 

(duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de julho de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Beneficiação da Estrada 

Florestal n.º 1”, ao concorrente Socitop, Unipessoal, Lda, pelo valor de 252.436,84 € (duzentos e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), conforme relatório 

final do júri do procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – EIXO PARA COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC.º E16/2017 – 

ADJUDICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 15 de junho de 2018, propondo: “a adjudicação ao 

concorrente classificado em 1.º lugar, ou seja, Socitop, Unipessoal, Lda, pelo montante de 

284.963,52 € (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de julho de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Eixo de Competitividade – 

Entrada Sul da ZIV, ao concorrente Socitop, Unipessoal, Lda, pelo valor de 284.963,52 € (duzentos e 

oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos) conforme relatório 

final do júri do procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA PLÁSTICOS, S.A. – PROC.º 33/18 – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – PROJETO DE ARQUITETURA 

– APROVAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 11 de junho de 2018, juntando elementos ao processo 33/18;  

 Informação do NFM, de 09 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No que respeita a este processo, cumpre-me informar o seguinte: 

ENQUADRAMENTO 

1. O processo em análise diz respeito a um Licenciamento de Obras de Ampliação de um 

edifício para indústria e armazém. 

2. No âmbito do processo supra, foi o requerente notificado para aperfeiçoamento do 

pedido, através do Oficio n.º 526/18 

ANÁLISE DA RESPOSTA AO OFÍCIO N.º 526/18 

3. De acordo com a informação prestada pela Divisão de Planeamento e Obras Públicas, 

de 2 de julho de 2018, a edificação proposta cumpre com o definido no Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos, no entanto: 

3.1 A mesma carece de aprovação pela câmara municipal, pois a proposta excede a 

altura máxima permitida no plano de pormenor, indicando no seu ponto n.º 3, que o 

requerente baseia essa opção, na intenção de que o edifício mantenha uma 

continuidade no seu volume e matérias, de modo a criar uma imagem única e 

uniforme do edifício no seu todo; 

3.2 A pretensão carece de parecer prévio da Agência Portuguesa do Ambiente – 

ARH/Centro, visto que a mesma se localiza em Zona de Proteção Alargada do 

perímetro de proteção às captações SL1 e PS5. Verifica-se que após atingido o 

período legal concedido a esta entidade para responder ao pedido de parecer 

efetuado (30 dias, finalizados a 14 de junho de 2018) ainda não se obteve qualquer 

resposta por parte da mesma; 

3.3 Foram apresentados novos elementos, esclarecendo a localização e o número de 

lugares de estacionamento, de modo a dar cumprimento ao disposto ao n.º 5, do art.º 

8.º do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, dando resposta ao solicitado 

no ponto n.º 1 do ofício supra referido; 
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3.4 Os novos elementos referidos no ponto anterior apresentam também a instalação de 

dois equipamentos de combate a incêndios no interior do lote, mas fora do perímetro 

máximo de implantação. Ao abrigo do n.º 11, do art.º 8.º, do Regulamento do Plano 

de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, o requerente apresentou justificação 

para a implantação proposta desses equipamentos. Do ponto n.º 5 da referida 

informação da Divisão de Planeamento e Obras Públicas, de 2 de julho de 2018, 

conjugada com a informação do Gabinete de Proteção Civil, de 4 de julho de 2018, 

entende-se que não se vê inconveniente para a implantação proposta para os 

mesmos. 

4. Em resposta ao ponto n.º 2, o requerente vem esclarecer que a ampliação incide somente 

sobre a área de armazenagem. Logo, de acordo com o ponto n.º 4, da informação 

prestada pelo Núcleo de Fiscalização Municipal, de 6 de abril de 2018, sendo que não 

se verificam alterações no processo fabril, deve o processo seguir a tramitação do RJUE 

sem ter implicações no SIR. 

5. Em resposta ao solicitado no ponto n.º 3, foi apresentada Certidão Permanente de 

Registo Predial do Lote n.º 86 da Zona Industrial de Vagos. 

6. Em resposta ao solicitado no ponto n.º 4, foram apresentados novos termos de 

responsabilidade de coordenador de projeto, e, de autor do projeto de arquitetura, 

devidamente redigidos. 

CONCLUSÃO 

7. Face ao exposto, salvaguardando-se o referido nos subpontos n.º 3.1 e 3.2, não se vê 

inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura. 

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

 Parecer da CDU, de 09 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, deverá ser submetido o processo à CM, para deliberar 

quanto à aceitação da fundamentação para a altura da edificação (exceção prevista na alínea d) 

do nº 1 do artigo 8º do Regulamento do PPZIV). Quanto à implantação dos equipamentos, 

justificada nos termos do nº 11 do artigo 8º do Regulamento mencionado, conforme ponto 3.4 da 

informação…, não se vê inconveniente na implantação proposta…. À consideração superior.”; - 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de julho de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura da edificação proposta bem como 

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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2 – PRECIOSA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS – PROC.º 113/17 – SANTA CATARINA – PONTE 

DE VAGOS E SANTA CATARINA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 7202 

RUSTICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Preciosa Encarnação dos Santos, de 06 de julho de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 7202; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 09 de julho de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 10 de julho de 2018: “À reunião da CM”. -- 

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

prédio sito em Santa Catarina, freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, concelho de Vagos, 

artigo 7202, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. ---- 

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

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

3 – JOÃO MARTINS AIRES JÚNIOR – PROC.º 24/88 – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 25/89 – RETIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Johnny Blás dos Santos Santos, de 02 de janeiro de 2018, requerendo retificação 

ao alvará de loteamento n.º 25/89; --------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DU, de 10 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CNAJ, de 13 de julho de 2018, concluindo: “Face ao exposto, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere no seguinte sentido «retificar o alvará de loteamento n.º 25/89, nos termos do 

artigo 174.º do Código de Procedimento Administrativo, e onde se lê, na retificação ao quadro de 

síntese, “área de construção (% de ocupação) ” deve ler-se “área de implantação (% da taxa de 

ocupação ao solo – afetação) ”».”; ------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
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“Será de remeter o processo do loteamento a reunião de CM, para retificação do alvará de 

loteamento, conforme proposto no parecer da srª drª Susana, nomeadamente na parte final. À 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o alvará de loteamento n.º 25/89, de 

acordo com as informações técnicas. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 A senhora Celeste Ribeiro dos Santos, residente na Vagueira para solicitar ao senhor Presidente 

que seja colocado tapete na Rua do Barata (Beco). ------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Daniel Vaz Silva, residente na Gafanha da Boa Hora para dizer ao senhor Presidente que 

gostaria de ver uma estrada nova na Rua Principal da Gafanha da Boa Hora. ------------------------- 

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

 O senhor Nelson Costa, residente na Vagueira para referir que já é mais do que tempo para se 

resolver o problema da Estrada de Alta Tensão. Estrada que foi criada com o objetivo de ajudar a 

população. Sobre o problema dos transportes pesados na freguesia, pergunta se após o arranjo da 

Estrada de Alta Tensão, não seria possível desviar estes veículos para aquela estrada? ------------- 

Considera que a ligação entre as três praias, Vagueira, Labrego e Areão é extremamente pobre. 

Não haverá forma de melhorar esta situação? ------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos para repetir mais uma vez que é contra os 

monopólios e que agora existe mais um, o da Proteção Civil. Quanto nos custa a Proteção Civil? 

Para quê um jeep parado em frente à Câmara Municipal? Porque deixou o Comandante dos 

Bombeiros os Bombeiros e foi para a Câmara Municipal? ----------------------------------------------- 

Informa o senhor Presidente da Câmara que gostaria de ter uma entrevista com o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pergunta quanto é que a Câmara Municipal já deu à Gaticão? ------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 O senhor Presidente de Junta da Gafanha da Boa Hora, Arlindo das Neves pergunta qual o ponto 

de situação do alcatroamento e pintura do cruzamento para a praia do Areão até à Barra de Mira?  

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

 O senhor Mário Tendeiro, residente na Gafanha do Areão, também recalcou a situação referida 

anteriormente pelo senhor Presidente de Junta. ------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara teceu algumas considerações, nomeadamente: ---------------------- 

 Estrada de Alta Tensão – Deixar uma nota sobre algumas moradias que não estão legais. A 

legislação mudou e neste momento não é preciso criar um Plano de Urbanização, basta fazer 

uma alteração ao PDM. O procedimento já está a ser tratado para tentar assim ter 

enquadramento e ver resolvida a situação destas casas. ------------------------------------------- 

 Rua do Barata – O senhor Presidente registou o pedido e comprometeu-se juntamente com 

o senhor Presidente de Junta, a fazer uma visita ao local para perceber qual a melhor 

alternativa para esta situação. -------------------------------------------------------------------------  

 Foram feitos em conjunto com a Junta de Freguesia os passeios até ao cruzamento para a 

Barra de Mira. Está a ser preparado o procedimento para o alcatroamento. -------------------- 

Em termos gerais e como já foi dito anteriormente, a Câmara Municipal tem um valor que 

é distribuído equitativamente pelas juntas de freguesia de acordo com as suas necessidades.  

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

 Sobre os alcatroamentos o senhor Vice-Presidente também prestou alguns esclarecimentos. ------ 

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

 O senhor Presidente esclareceu ainda que a Câmara Municipal tem um orçamento anual de mais 

ou menos 14 milhões de euros. Desse valor metade já está comprometido à partida, em despesas 

com recursos humanos, transportes escolares, refeições escolares, iluminação pública etc. Tendo 

em conta o orçamento procura-se recorrer às juntas para trabalhar em conjunto. Temos que andar 

ao ritmo dos nossos recursos, para não comprometer gerações futuras. ------------------------------- 

 Sobre a questão levantada em relação à ligação das três praias do Concelho, concorda que essa 

ligação está de facto muito pobre. Mais uma vez a questão prende-se com os recursos disponíveis. 

Gostaria de ver essa situação melhorada ainda no seu mandato. ---------------------------------------- 

A obra da Polis veio trazer alguns problemas no inverno passado, uma vez que os camiões tinham 

que passar para a Praia de Mira. Sensivelmente há 4 anos foi tomada uma decisão muito acertada, 

proibir ao Porto de Aveiro a venda de areia sendo esta depositada na nossa costa. A estratégia que 

agora se adotou foi um trabalho excelente, o nosso cordão dunar está muito bem. A decisão de 

colocar os passadiços sobre o cordão dunar foi muito boa porque ajudou a fixar a areia. Existiram 

muitas reticências por parte do Ambiente sobre esta decisão mas agora todos concordam que foi 

uma boa solução. A estratégia futura passa pela deposição dos sedimentos no mar para que o mar 
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faça o seu trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Em relação às questões colocadas pelo senhor Alírio de Matos gostaria de esclarecer a situação 

relativa à Proteção Civil. A Câmara Municipal tem um Gabinete de Proteção Civil, constituído 

pelo eng.º florestal Pedro Santos e pelo eng.º Miguel Sá, que já era Comandante Operacional 

Municipal, quando ainda era Comandante dos Bombeiros tendo-se mantido nesse cargo. Não 

deixou os bombeiros para vir para a Câmara Municipal como referido. O trabalho do Gabinete 

Florestal passa pela verificação dos terrenos e pela prevenção, estão portanto a exercer ss suas 

competências. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 trinta 

e dois minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


