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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 16/2018, de 09 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia nove de agosto de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta e quatro minutos, no edifício da 

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

presidência do senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e com a presença 

dos senhores Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, prof. 

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

competências que foram delegadas, na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente, dr. Silvério Rodrigues Regalado e da senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel 

Rodrigues Caladé, por se encontrarem de férias. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para desejar boas férias aos 

funcionários e demais órgãos autárquicos. ---------------------------------------------------------- 

Pergunta se este ano vão ser distribuídos bilhetes para o Vagos Metal Fest, aos funcionários?  

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

 O senhor Vice Presidente para responder que relativamente à distribuição dos bilhetes, a 

mesma será feita nos moldes de anos anteriores e de acordo com o que está estipulado no 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno para informar que a ERSUC atribuiu 

ao Vagos Metal Fest a classificação de EcoEvento ERSUC. O selo EcoEvento ERSUC será 

utilizado nos suportes de comunicação e divulgação. Acresce que a ERSUC dará formação 

a todas as associações que vão dinamizar tasquinhas, e fará o reforço dessa sensibilização 

durante o evento, alertando para a necessidade de separação dos resíduos. A ERSUC 

premeia o desempenho ambiental em função das quantidades entregues. Após a 

contabilização dos resíduos será apurado o valor. Este valor será encaminhado para a 

Associação Charcos & Companhia. Foi escolhida esta associação por se tratar de uma 

associação de cariz ambiental. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – VAGOS METAL FEST – PROTOCOLO – ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DA TRANCHE 

FINAL DE 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Courtesy Mountain, de 17 de julho de 2018, solicitando “o 

adiantamento da verba remanescente (30%) do apoio à realização do festival Vagos Metal Fest 

edição 2018, para fazer face a despesas extraordinárias que surgiram e tendo em conta que as 

verbas de bilhetes só nos são entregues 15 dias após o evento.”; -------------------------------------- 

 Informação do GAP, de 17 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Considerando que: 

1. No dia 14 de julho de 2017, foi outorgado o aditamento ao Protocolo para organização 

do Festival Vagos Metal Fest; 

2. Nos termos da alínea c), do nº 2, da cláusula segunda, desse Protocolo, o Município de 

Vagos compromete-se a realizar o pagamento dos montantes anuais estipulados no 

anexo I, acrescido de IVA, a título de apoio ou subsídio – sendo 70% pagos a 90 dias 

antes da realização do festival e os restantes 30% até 7 dias depois da realização do 

mesmo; 
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3. A empresa Courtesy Mountain – Unipessoal Lda., através de comunicação enviada a 17 

de julho de 2018, que se junta em anexo, vem solicitar a antecipação do pagamento da 

tranche final de 30%; 

4. Na informação constante no número anterior, o agente da Banda principal do Festival 

faz referência ao cancelamento da atuação, caso a organização não consiga cumprir 

com o pagamento final a esta banda; 

5. O cancelamento da atuação da banda principal do Festival, causará danos na reputação 

do evento.  

Face ao exposto, propõe-se que se aprove o pagamento antecipado dos restantes 30% do montante 

anual previsto para 2018, para a organização do Festival Vagos Metal Fest.”; --------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de julho de 2018: “Pelo Presidente, 

autorizo. Enviar a informação à reunião de Câmara.”. ------------------------------------------------- 

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

Deve o GAP, 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 08 de agosto de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 48.339,96 € (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e nove euros e noventa e seis cêntimos). --- 

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

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

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

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

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

08 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 09 a 22 de julho de 2018 - 11 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 3 DO PMAAD – 

MANUTENÇÃO DE RELVADOS SINTÉTICOS DO CONCELHO DE VAGOS ------------ 

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

 Informação do CNEDJ, de 23 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------- 

“Considerando: 

1. Os pedidos de apoio para a realização de serviços de manutenção dos respetivos 

relvados sintéticos entregues pelos clubes: i) Juveforce – Associação Desportiva e 

Cultural de Ponte de Vagos, ii) Grupo Desportivo de Calvão, iii) CRAC – Centro 

Recreativo e Ação Cultural e iv) Associação Desportiva e Cultural Sosense, ao abrigo 

do Subprograma 3 do PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que os clubes acima mencionados são entidades com sede no concelho de Vagos que 

promovem o desporto e a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e a 

promoção do concelho; 

3. Que os processos de candidatura ao Subprograma 3 do PMAAD entregues pelos 

clubes, com vista à realização de serviços de manutenção dos relvados sintéticos, se 

encontram devidamente instruídos, contendo os elementos previstos no programa de 

apoio; 

4. Que o PMAAD prevê no n.º 2 do Art. 21.º que o apoio a conceder ao abrigo do 

Subprograma 3 possa ser concretizado através de apoio financeiro ou de apoio 

técnico; 

5. Que o Estádio Municipal de Vagos também necessita de intervenção semelhante, 

prevista no seu programa de manutenção anual; 

6. Que o Estádio Municipal de Vagos se encontra no seu limite máximo de utência, pelo 

que os recintos desportivos dos clubes mencionados no n.º 1 da presente informação 

são fundamentais com vista à massificação da prática desportiva por crianças e 

jovens, neste caso da modalidade de Futebol, colmatando a inexistência de 

instalações municipais na sua área geográfica; 

7. Que foi realizada uma consulta preliminar ao mercado, com convite a 4 entidades 

especializadas neste tipo de manutenção, prevendo a realização do serviço de 

manutenção ao abrigo de um único procedimento que incluísse todos os relvados 

sintéticos do concelho; 

8. Que para a consulta preliminar referida no nº anterior foram convidadas as seguintes 

entidades: 

a. Greenstadium – infra-estruturas desportivas, Lda; 
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b. RED – relvados e equipamentos desportivos, Lda; 

c. Safina; 

d. Enge Global;  

9. Que a consulta preliminar permitiu verificar que, realizando um procedimento único 

englobando todos os relvados sintéticos do concelho de Vagos, o valor unitário 

previsto para cada uma das instalações consideradas seria inferior ao valor do apoio 

solicitado pelos clubes com vista à realização da referida intervenção; 

10. Que a entidade RED – relvados e equipamentos desportivos, Lda, apresentou o preço 

mais baixo na consulta preliminar, englobando na sua proposta a realização de todos 

os trabalhos indicados aquando do pedido de cotação; 

Face ao exposto, e salvo melhor opinião, propomos a aquisição do serviço de 

manutenção de todos os relvados sintéticos do concelho à empresa RED – relvados e 

equipamentos desportivos, Lda, pelo valor base de 16.220,00€ (dezasseis mil, duzentos e 

vinte euros), acrescidos de iva à taxa legal em vigor, valor que engloba, para além da 

manutenção do Estádio Municipal, a manutenção dos relvados sintéticos dos clubes 

referidos no n.º 1 da presente informação, nomeadamente: 

i)  Juveforce – ADC Ponte de Vagos: 3.100,00€ (três mil e cem euros); 

ii) Grupo Desportivo de Calvão: 6.150,00€ (seis mil, cento e cinquenta euros); 

iii)  CRAC: 1.770,00€ (mil, setecentos e setenta euros); 

iv)  ADC Sosense: 2.900,00€ (dois mil e novecentos euros).”; ---------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 23 de julho de 2018: “À Reunião 

de Câmara, para deliberar no sentido de conceder aos clubes identificados na 

informação, em infra, elaborada pelo chefe do NEDJ, o apoio técnico solicitado em 

conformidade com o subprograma 3 do PMAAD. Bem como para ratificar todo o 

processado, relativamente ao procedimento manutenção de relvados sintéticos do 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir aos clubes acima identificados apoio 

técnico para manutenção dos relvados sintéticos. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 FÁBRICA DA IGREJA DA PAROQUIA DE SANTA CATARINA – ÓRGÃO 

LITÚRGICO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Catarina, de 07 de maio de 2017, 

requerendo subsidio para conclusão de pagamento de órgão litúrgico”; -------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 03 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Vem a Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catarina solicitar um apoio 

financeiro, no montante de €2.750,00, destinado a ajudar a pagar o órgão litúrgico novo, 

que custou €7.649,00 (com IVA), conforme fatura que anexou para o efeito. 

Justifica a pretensão dizendo que o órgão existente tem vindo a apresentar muitas 

avarias, devido à sua idade, sendo que a sua reparação já não se justifica dado o elevado 

custo e ausência de garantias. 

Por sua vez, informa que pretende com este novo equipamento proporcionar a toda a 

população da paróquia um apoio digno e capaz, não só nas celebrações eucarísticas 

realizadas semanalmente, mas também garantir um equipamento minimamente capaz de 

oferecer ao coro sénior e jovem um apoio que permita uma dedicação e ocupação valiosa 

do seu tempo, principalmente aos mais jovens, e assim serem evitados comportamentos 

desviantes. 

Por fim, faz referência às dificuldades financeiras, em consequência da realização das 

obras de reparação e arranjo da igreja paroquial. 

Sobre o assunto, informo o seguinte: 

a) Esta pretensão apenas é objeto de informação na presente data, em virtude de ter sido 

solicitada informação adicional relacionada com a organização e funcionamento da 

Comissão; 

b) No seguimento desse pedido de informação adicional, a Comissão apresentou as 

contas de 2017 e a ata do Conselho Económico Paroquial respeitante à nomeação dos 

seus membros; 

c) Assim, constata-se que a Comissão é uma entidade legalmente constituída e está a 

funcionar com normalidade; 

d) Quanto ao pedido de apoio financeiro, pela sua natureza, pode o mesmo ser objeto de 

deliberação da Câmara Municipal, por enquadrar-se no âmbito das competências 

previstas pela alínea o), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, bem assim nos princípios que suportam a atribuição dos subsídios às 



 
 

Ata n.º 16/2018, de 09 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

associações do concelho de Vagos, constantes do Regulamento de Atribuição de 

Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e 

Humanitárias de Vagos. 

Previamente à tomada de decisão, dever-se-á proceder ao correspondente cabimento 

orçamental.”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Número de requisição 1879 no valor de 2.750,00 € (dois mil, setecentos e cinquenta 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 03 de agosto de 2018: “ À 

Reunião de CM”. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa 

Catarina, um subsídio no valor de 2.750,00 € (dois mil setecentos e cinquenta euros). ------------------- 

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

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

O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento ausentou-se da sala de reuniões, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a sua participação. --------------------------------------------------------- 

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

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

3.3 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 851 (PONTE DE VAGOS) -- 

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

 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 851, de Ponte de Vagos, de 

20 de julho de 2018, requerendo contributo para serem construídos os primeiros módulos, 

essenciais para existirem as condições mínimas de funcionamento do Agrupamento; ---- 

 Informação do CDCAJ, de 03 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve: ------------- 

“1- O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 851 apresenta uma exposição dando 

conta da destruição da sua sede de Ponte de Vagos, em consequência dos incêndios que 

deflagraram o país, em outubro de 2017, e solicitando o apoio financeiro da Câmara 

Municipal, do montante de €40.000,00, para, em conjunto com os recursos que dispõe e 

a sociedade em geral, iniciar o processo da sua reconstrução e assim poder dispor de 

condições mínimas de funcionamento. 

2- O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 851 está inscrito no âmbito do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, 
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Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos (RECSARH), sendo-lhe atribuído 

anualmente subsídio para o exercício normal da sua atividade. 

3- As regras gerais para atribuição de apoios financeiros a investimentos constam do 

artigo 12º, e seguintes, do RECSARH, que preveem, designadamente, a apresentação de 

uma candidatura específica até ao dia 30 de setembro do ano anterior ao da execução 

do respetivo projeto, por forma a ser efetivada, atempadamente, a inscrição no Plano de 

Atividades e Orçamento do Município, para o ano seguinte, o que significa que neste 

âmbito a pretensão só terá efeitos no próximo ano.  

4- Contudo, o referido Regulamento tem uma norma excecional, a constante do seu artigo 

2º, nº 4, que prevê a possibilidade da Câmara Municipal conceder apoios financeiros 

extraordinários, mediante proposta devidamente fundamentada, desde que existam 

razões de relevante interesse público que o justifiquem, e que esses apoios sejam 

aprovados por unanimidade. 

5- Neste contexto, permito-me salientar dois aspetos: 

 a) A enorme importância que o escutismo tem na formação e estruturação da 

personalidade (em particular das crianças e jovens), e consequentemente o seu papel na 

construção de uma sociedade melhor – processo este que foi interrompido; 

 b) Segundo foi possível apurar, o facto da construção ser de caráter modular, 

cujas estruturas não são complexas, em termos de projetos de especialidades. 

6- Pelo exposto, caso haja intenção da Câmara Municipal em atribuir apoio financeiro 

extraordinário, deverá salvaguardar o seguinte: 

 a) O apoio ser atribuído ao Corpo Nacional de Escutas, com destino exclusivo 

para a construção da sede do Agrupamento 851 de Ponte de Vagos; 

 b) Os pagamentos serem efetuados mediante a apresentação dos respetivos 

documentos comprovativos da despesa; 

 c) Tendo em consideração o atual normativo constante da contratação pública, 

ser indicado um técnico para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, na figura de 

gestor de contrato; 

 d) Proceder-se, previamente, à respetiva cabimentação orçamental.”; ---------- 

 Número de requisição 1880 no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 03 de agosto de 2018: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento 851 de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros). ---- 

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

O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas 

funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3.4 ROTA DA BAIRRADA --------------------------------------------------------------------------------- 

3.4.1 FESTURIS – BRASIL – 8 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018 ----------------------- 

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

 Email da Rota da Bairrada, de 03 de agosto de 2018; ------------------------------- 

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara de 03 de agosto de 2018, que a 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 

ASSOCIAÇÃO ROTA DA BAIRRADA 

Considerando o pedido de apoio solicitado pela Associação Rota da Bairrada, 

da qual o Município de Vagos faz parte, para a concretização de várias 

atividades, designadamente para a participação da referida Associação na 

FESTURIS - Feira Internacional de Turismo, no espaço pop–up na Praia da 

Vagueira e ainda na edição de um folheto de promoção da Bairrada, onde é 

promovida a região e o Município de Vagos, 

Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de uma 

comparticipação no montante de três mil euros (3.000,00€), à Associação Rota 

da Bairrada, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n°1 do artigo 33° do 

Anexo I à Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Rota da Bairrada, um 

subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros). ------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.4 ROTA DA BAIRRADA --------------------------------------------------------------------------------- 

3.4.2 COMISSÃO VITIVINICOLA DA BAIRRADA – PARCERIA ------------------- 

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

 Documento de Entendimento e Parceria, de 06 de janeiro de 2017; --------------- 

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara de 03 de agosto de 2018, que a 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL – DOCUMENTO DE 

ENTENDIMENTO E PARCERIA 

Face ao Documento de Entendimento e Parceria apresentado pela Associação 

Rota da Bairrada, do qual o Município de Vagos faz parte, de onde resulta ser 

a produção de uvas para a produção de Vinhos DOP Bairrada e IGP Beira 

Atlântico uma actividade que importa defender enquanto potenciadora de 

recursos naturais endógenos, não deslocalizáveis; Ser a transformação, 

engarrafamento e comercialização de Produtos Vinicos e em Especial de Vinhos 

Espumantes uma atividade potenciadora da economia local; O trabalho 

realizado pela Comissão Vitivinicola da Bairrada, Associação Rota da Bairrada 

e agentes públicos e privados, ao longo dos últimos anos, na afirmação da 

Bairrada como uma região de excelência nas áreas da Vitivinicultura e 

Enoturismo; A necessidade de dar continuidade ao trabalho realizado até à 

presente data; A potencialidade da Região Bairrada, enquanto produto 

enoturístico, na complementaridade da oferta turística da Região Centro e das 

marcas “Ria de Aveiro” e “Coimbra”; O mérito da candidatura efectuada pela 

CVR, em parceria com a Rota da Bairrada, ao Centro 2020, no âmbito do 

Programa de Valorização Económica e Territorial do Vinho na Região Centro, 

assim como a importância dos projectos apresentados na mesma, para a 

capacitação e preparação da Região Bairrada para o futuro, no horizonte 

temporal de 2030, a qual representa um Investimento Total Elegível de 

637.889,41€, correspondendo uma comparticipação do Centro 2020 no valor 

de 539.265,66€ e uma componente de financiamento próprio, da Região, de 

98.623,75€ cujas repartições por anos e capítulos se encontram no Anexo 01 ao 

referido Documento de Entendimento e Pareceria; 
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Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a outorga do “Documento 

de Entendimento e Parceria”, a celebrar entre a Comissão Vitivinícola da 

Região Bairrada, a Associação Rota da Bairrada e os oito Município que 

integram esta associação, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n°1 do 

artigo 33° do Anexo I à Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a outorga do “Documento de 

Entendimento e Parceria”, a celebrar entre a Comissão Vitivinícola da Região Bairrada, a Associação 

Rota da Bairrada e os oito Municípios que integram esta associação. ---------------------------------------- 

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

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

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

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

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

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

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

entrada nesta Câmara Municipal em 20 de julho de 2018, requerendo isenção de 

pagamento de todas as taxas para a realização da festa anual em honra de São Romão e 

Nossa senhora dos Anjos a realizar de 3 a 5 de agosto de 2018, no largo de São Romão;  

 Valor das taxas (NAJ) = 77,30 € (setenta e sete euros e trinta cêntimos); ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 25 de julho de 2018: “À próxima 

reunião de Câmara, para ratificação”. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.2 JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – FESTA DA 

PINHA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 25 de julho de 2018, requerendo que sejam passadas 
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as respetivas licenças e ainda o pedido de isenção das mesmas, para as atividades a 

decorrer nos dias 28 e 29 de julho de 2018, no largo das festas de Ponte de Vagos; ------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 64,70 € (sessenta e quatro euros e setenta cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de julho de 2018: “À próxima 

reunião de Câmara Municipal, para ratificação”. --------------------------------------------- 

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

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

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

4.3 COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENÇÃO DE COVÃO DO LOBO – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Ascenção de Covão do Lobo, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 24 de julho de 2018, requerendo isenção das taxas 

para a realização da Festa do Emigrante, no dia 08/08/2018, no Covão do Lobo; ---------  

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de julho de 2018: “À próxima 

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

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

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

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

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

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

4.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – RATIFICAÇÃO -- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, requerendo isenção de pagamento de 

todas as taxas referentes à realização da festa anual em honra de Nossa Senhora da Saúde, 

do lugar de Parada de Cima; ----------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (NAJ) = 80,30 € (oitenta euros e trinta cêntimos); -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de julho de 2018: “À próxima 

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

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

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

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

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

4.5 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CATARINA – RATIFICAÇÃO ---- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catarina, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, requerendo isenção do pagamento de 

todas as taxas referentes à realização da festa anual em honra de S. Tomé e Santo António, 

do lugar de Santa Catarina; ------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 149,15 € (cento e quarenta e nove euros e quinze cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 de julho de 2018: “À próxima 

reunião de Câmara, para ratificação”. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.6 JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – PASSEIO 

CICLOTURÍSTICO – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 18 de julho de 2018, requerendo a isenção do 

pagamento das taxas de licenciamento do passeio de cicloturismo do próximo dia 5 de 

agosto de 2018; -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 de julho de 2018: “À próxima 

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

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

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

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

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

4.7 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE DA CARREGOSA ----- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Saúde da Carregosa, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de julho de 2018, requerendo isenção 

de pagamento de todas as taxas para realização da festa anual em Honra da Nossa Senhora 

da Saúde e Santo António, a realizar nos dias, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de agosto de 

2018, no lugar da Carregosa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 172,85 € (cento e setenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos);  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de julho de 2018: “Concordo 

com a informação técnica. 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 -------------------------------------------------------------------------- 

4.8 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA 

HORA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, requerendo isenção 

do pagamento de todas as taxas para a realização da festa anual em honra da Nossa 

Senhora da Boa-Hora, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de agosto de 2018, no largo junto à 

igreja da Gafanha da Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 144,65 € (cento e quarenta e quatro euros e sessenta e cinco 

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 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. ---------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

4.9 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 826 (FONTE DE ANGEÃO) 

– PASSEIO DE CICLOTURISMO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 826 (Fonte de Angeão), com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 23 de julho de 2018, requerendo isenção 

de pagamento de taxas de licenciamento do passeio de cicloturismo, no próximo dia 12 

de agosto de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 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. ---------------------------------- 

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.1 MANUEL OLIVEIRA NOVO E CARLOS MANUEL DE ALMEIDA MARQUES –

FESTA ANUAL EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS – OUCA – RATIFICAÇÃO - 

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

 Requerimento de Manuel Oliveira Novo e Carlos Manuel de Almeida Marques, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de julho de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artifícios 

pirotécnicos, para o dia 05 e 06 de agosto de 2018, para realização da festa anual em 

honra do Senhor dos Aflitos, no lugar de Tabuaço; -------------------------------------------- 

  Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 18 de julho de 2018;  

 Informação do NAJ, de 19 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) na Travessa da Capela, 

sito no lugar de Tabuaço, na Freguesia de Ouca.”; -------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 20 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

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

aplicáveis. Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua 
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atual redação, informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do 

município. Porém, atendendo à data solicitada para o lançamento dos artifícios 

pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize o presente pedido e remeta para a 

próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 20 de julho de 2018: “Concordo 

com a informação técnica prestada. À próxima Reunião de Câmara, para ratificar”. --- 

A senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, informou a Câmara Municipal que para cumprir o 

despacho do senhor Ministro da Administração Interna, n.º 7358-A/2018, de 01 de agosto, revogou o 

seu despacho de 20 de julho de 2018 que autorizava o lançamento de fogo-de-artifício e outros 

artefactos pirotécnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CATARINA – FESTA ANUAL EM 

HONRA DE S. TOMÉ E SANTO ANTÓNIO – SANTA CATARINA – RATIFICAÇÃO --- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catarina, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, requerendo autorização prévia para 

utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artifícios pirotécnicos, nos dias 29, 30 e 31 

de julho e 1 e 2 de agosto de 2018, para realização da festa anual em honra de S. Tomé e 

Santo António, no lugar de Santa Catarina; ------------------------------------------------------ 

  Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 26 de julho de 2018;  

 Informação do NAJ, de 27 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 terreno sito na Rua 

da Vila, n.º 4, na Freguesia de Santa Catarina.”; ---------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 27 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

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

aplicáveis. Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do 

município. Porém, atendendo à data solicitada para o lançamento dos artifícios 
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pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize o presente pedido e remeta para a 

próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de julho de 2018: “Autorizo 

o lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas), conforme e nos termos da informação 

técnica. À reunião de Câmara, para ratificar”. ------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, informou a Câmara Municipal que para cumprir o 

despacho do senhor Ministro da Administração Interna, n.º 7358-A/2018, de 01 de agosto, revogou o 

seu despacho de 27 de julho de 2018 que autorizava o lançamento de fogo-de-artifício e outros 

artefactos pirotécnicos, no dia 02 de agosto do corrente ano. -------------------------------------------------- 

Sobre esta informação a Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------ 

Relativamente à autorização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos nos dias 29, 30 e 31 

de julho e 01 de agosto pp 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. ---------------------------------- 

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.3 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE CARREGOSA – 

FESTA ANUAL EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE E SANTO ANTÓNIO – 

CARREGOSA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Saúde de Carregosa, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de julho de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artifícios 

pirotécnicos, para os dias 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2018, para realização 

da festa anual em honra de Nossa Senhora da Saúde e Santo António, no lugar de 

Carregosa; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 10 de julho de 2018;  

 Informação do NAJ, de 25 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, baterias, candelas, 
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cachoeiras sem fumo e repuxos) no terreno adjacente existente na residência da srª Lúcia 

Roque, sito na Rua Principal, n.º 65, no lugar da Carregosa, na Freguesia de Ouca.”; - 

 Parecer da CNAJ, de 25 de julho de 2018, concluindo: --------------------------------------- 

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

aplicáveis. Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do 

município… proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima reunião de 

câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas, baterias, candelas, cachoeiras sem fumo e repuxos), no terreno adjacente 

existente na residência da sra Lúcia Roque, sito na Rua Principal, n.º 65, no lugar da 

Carregosa, na Freguesia de Ouca.”; ------------------------------------------------------------- 

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

com a informação técnica. À próxima reunião de Câmara”. --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas, baterias, candelas, cachoeiras sem fumo e repuxos), conforme informações técnicas. -------- 

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA 

HORA – FESTA ANUAL DA GAFANHA DA BOA HORA ---------------------------------------- 

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

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

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de julho de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artifícios 

pirotécnicos, do dia 10 ao dia 14 de agosto de 2018, na festa anual em honra de Nossa 

Senhora da Boa-Hora, na Gafanha da Boa Hora; ----------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 27 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, candelas e vulcões) no 

campo de saibro ao lado da igreja da Gafanha da Boa Hora.”; ------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 30 de julho de 2018, concluindo: --------------------------------------- 

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

aplicáveis. Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do 
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município… proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima reunião de 

câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

no campo de saibro ao lado da Igreja da Gafanha da Boa Hora.”; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 de julho de 2018: “À 

próxima reunião de Câmara”. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas, candelas e vulcões), conforme informações técnicas. ------------------------------------------------ 

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

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CASABLANCA LOUNGE BAR – PRAIA DA 

VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ritual Sereno, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 13 de 

junho de 2018, requerendo que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado 

«CASABLANCA LOUNGE BAR», sito na Praia da Vagueira, seja alargado como segue: ------- 

o Todas as 6.ªs feiras, sábados e vésperas de feriado, das 02H00M às 04H00M, durante a 

época balnear; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da GNR, de 29 de junho de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 26 de junho de 2018; ------- 

 Informação do NAJ, de 09 de julho de 2018, concluindo: ----------------------------------------------- 

“Perante tudo o exposto, conclui-se que o presente pedido encontra-se corretamente instruído e 

que, considerando os pareceres da GNR e da junta de freguesia, não se vê inconveniente no 

deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para todas as 6as feiras, 

sábados e vésperas de feriado, até 29 de setembro de 2018, das 02h00 às 04h00 do dia seguinte. 

No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento 

aos pressupostos do parecer da GNR.”; -------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 20 de julho de 2018, concluindo: -------------------------------------------------- 

“…propõe-se que defira a pretensão da requerente, e remeta para a próxima reunião de câmara, 

para ratificação… .”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 25 de julho de 2018: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara, para ratificação”.  

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

7 – ESCULTURA – “ÁRVORES” – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------------------------ 

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

 Comunicação de Paulo Neves, escultor, de 24 de julho de 2018; -------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 25 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“No que diz respeito à parte administrativa, informo o seguinte: 

a) São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

populações, designadamente em matéria relacionada com o património, cultura e 

promoção do desenvolvimento (alíneas e) e m), do nº 2, do artº 23º, do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais); 

b) É competência da CM constituir parcerias relacionadas com o património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos 

de interesse municipal, bem assim apoiar atividades de natureza social e cultural de 

interesse para o município, como é o caso (alíneas t) e u), do artº 33º, do referido regime; 

c) Nos termos do nº 7.6, do POCAL, são consideradas operações de tesouraria as 

cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros, sendo que a entrada e a 

saída de fundos por operações de tesouraria são sempre documentadas, respetivamente 

por guia de recebimento e ordem de pagamento. 

Pelo exposto, não vejo inconveniente o facto da CM ser intermediária neste processo, desde 

que seja criada uma conta corrente específica para o efeito (por entidade/natureza).”; ------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 02 de agosto de 2018: “À reunião de Câmara 

para conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração: ------------- 

“Neste ponto é dito que é para conhecimento mas o facto é que não houve nenhuma decisão em sede de 

executivo, e do meu ponto de vista, devia. Naturalmente, a informação ajuda a enquadrar a obra feita e o 

seu custeio. Mas não houve informação prévia sobre a obra, não houve enquadramento orçamental do 

projeto e ele não existe no orçamento vigente, e por isso, o executivo devia ter deliberado sobre o mesmo. 

Feita esta ressalva, o CDS valoriza e agradece os contributos da sociedade civil para o bem comum, mas 

entende que não há razões que justifiquem o não cumprimento das regras para intervenção profunda em 

espaço público.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2018/2019 – CONCURSO PÚBLICO – ABERTURA DE 

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

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

 Minuta do Anúncio; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Programa do Procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Proposta de deliberação do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, 02 de agosto de 2018, que a seguir 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão Financeira (Serviço Técnico do Núcleo de Aprovisionamento) 

proceda à abertura de procedimento para a aquisição de prestação de serviços de auxiliares de ação 

educativa para o ano letivo 2018/2019. 

Mais se determina: 

1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 200.353,12 € (duzentos mil trezentos e cinquenta e três 

euros e doze cêntimos), com base na consulta preliminar efetuada pelo Serviço de Educação; 

3) Que o Prazo de Execução seja de 11 Meses; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 8 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

> Efetivos: 

Presidente – CNEDJ, Filipe Pedro 

Vogal – CDGF, Nuno André (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas 

e impedimentos); 

Vogal - CDPP, Nuno Carvalho. 

> Suplentes: 

Técnico Superior, Pedro Castro 

Técnico Superior, Bruno Marques 

> Secretário do Júri: 

Assistente Técnico, Simão Rodrigues, substituído nas suas faltas e impedimentos 

pela Marytrini de Jesus 
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7) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua atual redação, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 

64.º e 66.º da mesma norma: 

* Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; 

* Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

* Classificar os documentos das propostas. 

8) Submeter a presente proposta de deliberação à reunião da Câmara Municipal, não havendo 

lugar á deliberação da Assembleia Municipal para autorização da assunção de encargos 

plurianuais, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2017, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos 

e dos Pagamentos em Atraso), dado á não aplicação da mesma, tendo em conta o artigo 82º, n.º 

5 e n.º 6 da Lei do Orçamento de Estado de 2018.”; ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador, prof. 

Pedro Bento e bem assim a Minuta do Anúncio, o Programa do Procedimento e o Caderno de 

Encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9 – MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES – SALGUEIRO – CONSTRUÇÃO DE MURO – 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação de Mário dos Santos Carvalho Pires, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 03 de julho de 2018, solicitando “a reapreciação da decisão tomada na referida reunião de 

03/12/2015, por forma a contemplar o fornecimento do material necessário para a construção do 

muro de suporte de terras.”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018: “Junto em anexo o orçamento para os materiais 

necessários para a execução de um muro, em Salgueiro no valor de 3.060,16 € (três mil e sessenta 

euros e dezasseis cêntimos) ”, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “remeter à reunião de 

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

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

eng.º João Manuel da Cruz Domingues, fornecer os materiais necessários à execução do muro, 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 -------------------------------------------- 

1.1 AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 20 de julho de 2018; ------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 26 de julho de 2018; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 27 de julho de 2018: “ Junto se anexa o Auto de Receção 

Provisória da empreitada “Reparação de Pavimentos 2016”. Deve o Dono de Obra 

aprovar/homologar a receção Provisória em questão.”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de julho de 2018: “ À 

Reunião de CM”. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 -------------------------------------------- 

1.2 CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 24 de julho de 2018; ------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 26 de julho de 2018; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 27 de julho de 2018: “Junto se anexa a Conta Final da empreitada 

“Reparação de Pavimentos”. Deve o Dono de Obra aprovar/homologar a Conta Final.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de julho de 2018: “ À 

Reunião de CM”. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 

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

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

PROC.º E10/2017 – CONTA FINAL DA EMPREITADA --------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 14 de junho de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 13 de julho de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 16 de julho de 2018: “Junta-se a Conta da empreitada “Beneficiação de 

Arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António”. Deve o Dono de Obra aprovar/homologar 

a Conta Final em anexo.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de julho de 2018: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – OLIVEIRA LONTRO & FILHOS, LDA – PROC.º 1/11 – CHOCA DO MAR – CALVÃO – 

VISTORIA – ENCERRAMENTO DE PEDREIRA ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Oliveira Lontro & Filhos, Lda, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 15 de maio de 2018, requerendo “a vistoria ao “Areeiro da Choca”, localizado na Rua dos 

Ferros, Choca do Mar, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, … com vista ao seu 

encerramento.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Oficio da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, de 05 de 

julho de 2018, enviando 3 exemplares do Auto de Vistoria; --------------------------------------------- 

 Informação da CNFM, de 16 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“ 

1. No seguimento do conteúdo do auto de vistoria, devidamente assinado pelas entidades 

intervenientes no Plano de Pedreiras e atendendo ao n.º 4 do referido auto de vistoria, a 
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comissão entende estarem reunidas as condições para ser declarado o encerramento da 

exploração. 

2. Mais, consequentemente, nos termos do n.º 1 do artigo 53º do Decreto-Lei n.º 270/2001, 

de 6 de outubro, na sua atual redação e tendo em conta o ponto 5 do referido auto, não 

se vê inconveniente na desvinculação do explorador e liberação da caução. 

3. Assim, propõe-se à Câmara Municipal (entidade licenciadora) que recaia despacho 

favorável sobre os pontos anteriores.”; ---------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 16 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada… no seguimento do auto de vistorias elaborado pelas 

entidades intervenientes. Devendo proceder-se conforme proposto na mesma, remetendo o 

processo a reunião de CM, para o efeito. À consideração superior.”; -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de julho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar o encerramento da exploração, autorizar 

a desvinculação do explorador e a liberação da caução. --------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – PROC.º 

67/18 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO --------- 

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

 Requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 19 de julho de 2018, juntando elementos ao processo 67/18;  

 Informação do CDPOP, de 03 de julho de 2018, concluindo: ------------------------------------------- 

“… 

3. De acordo com o definido no n.º3 do artigo 9º do regulamento do plano de pormenor de S. 

Sebastião, na parcela n.º 68 encontra-se inserido o edifício do Quartel dos Bombeiros que está 

previsto ser demolido, após construção das novas instalações dos bombeiros, para a instalação 

de uma unidade hoteleira, no entanto o n.º 3 do artigo 9º do regulamento refere ainda que a 

Câmara Municipal pode permitir, caso considere essencial para a manutenção da funcionalidade 

do equipamento – Quartel dos Bombeiros, obras de remodelação e ou ampliações. 

4. Tendo em atenção que se tratam de obras de conservação, remodelação e ampliação do quartel 

dos bombeiros justificadas pela idade do edifício e para ir ao encontro das atuais necessidades 

da associação bem como dotar o edifício de algum conforto térmico e acústico e nos termos do 
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informado no ponto 3 considero que a pretensão poderá ter enquadramento no âmbito do PP de 

S. Sebastião, desde que a Câmara Municipal considere que as obras pretendidas são essenciais 

para a manutenção da funcionalidade do equipamento.”; ----------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 19 de julho de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na aprovação 

do presente projeto de arquitectura de alterações; ------------------------------------------------------- 

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

“Concordo com a informação prestada… deverá o processo ser remetido a deliberação da CM. 

Sendo favorável, não se verá inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura … .”; ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura uma vez que as 

obras pretendidas são essenciais para a manutenção da funcionalidade do equipamento. -------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Embora entenda que a CMV deve ser colaborante com instituições como esta, por isso o meu voto 

favorável, não posso deixar de registar algum desconforto sobre este processo. Embora me tenha sido 

explicado que as obras interiores não precisam de licença, o facto que está à vista de todos, é que a 

intervenção extravasa o mesmo interior. Devia fazer parte do projeto ab initio, e portanto, o processo de 

licenciamento devia ter sido feito atempadamente. Não estamos a falar de uma empresa que faz obras entre 

muros num espaço privado, enquanto espera as licenças, para podermos acelerar e segurar um 

investimento. Aqui toda a gente vê e questiona. Não nos fica bem. 

Outro ponto que preocupa, face ao investimento que a AHBVV está fazer, é que este espaço é para ir 

abaixo, tendo em conta o atual PP de S. Sebastião. A CMV tem que ser clara com a associação e com os 

sócios sobre o futuro desta área, que agora é pertença dos BVV. 

Quanto ao projeto de arquitetura entregue, não consegui desfazer a dúvida, se o projeto de segurança 

contra incêndios, tem o parecer prévio da ANPC. A minha preocupação, é que quando se fizer a vistoria 

da obra, possa haver dificuldades colocadas pela ANPC, que obriguem a alterações e custos acrescidos.”.  

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

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

3 – ALÍRIO FERNANDO SIMÕES – PROC.º 40/18 – PARADA DE BAIXO – CALVÃO – OBRAS 

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

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

 Requerimento de Alírio Fernando Simões, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 

de julho de 2018, juntando elementos ao processo 40/18; ------------------------------------------------ 
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 Informação do NFM, de 09 de julho de 2018, concluindo: “Face ao exposto, não se vê 

inconveniente na legalização requerida, … não poderá ser concedida autorização de utilização, 

ao abrigo do ponto n.º 2, do art.º 34.º, do RMUE.”; ------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 09 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

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

de alteração e ampliação, devendo contudo ser submetido o processo a deliberação da CM, nos 

termos 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE. A deliberação deverá incidir somente sobre a 

legalização das obras….”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de julho de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra. ---------------------- 

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

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

4 – ANTÓNIO MANUEL JESUS MARQUES – PROC.º 117/18 – SALGUEIRO – SOZA – OBRAS 

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

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

 Requerimento de António Manuel Jesus Marques, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 30 de julho de 2018, juntando elementos ao processo 117/18; -------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 06 de agosto de 2018; ----------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 07 de agosto de 2018, propondo: ------------------------------------------------- 

“… 

1. Que o procedimento de legalização seja remetido para deliberação final da Câmara 

Municipal, para decisão sobre a legalização da obra e utilização da mesma, para o uso 

habitacional, conforme estipula o n.º 2 do artigo 34º e n.º 4 do artigo 36º do RMUE. 

2. A deliberação referida deverá no entanto impor a condição, tendo em conta a orientação 

jurídica descrita na informação técnica, da verificação da legitimidade, antes da emissão 

do respetivo titulo.”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião da Câmara 

Municipal nos termos da informação”. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 
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o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

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

o A informação da DU, de 07 de agosto de 2018; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, a 

legalização das obras de alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará 

de autorização de utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. Este alvará só deverá ser 

emitido apos verificação da legitimidade do requerente --------------------------------------------------------- 

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

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

5 – SUSANA RAQUEL SEIXEIRO DA SILVA – PROC.º 70/18 – LOMBA – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ------------------------------- 

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

 Requerimento de Susana Raquel Seixeiro Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 11 de junho de 2018, requerendo licença de obras de edificação; ---------------------------------- 

 Informação da DU, de 03 de julho de 2018; ---------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 26 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Tendo sido recebido o parecer da entidade externa, remeto para o ponto 2 da informação de 

3/7/18, devendo ser submetido o processo a deliberação da CM.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 02 de agosto de 2018: “À reunião de Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, bem como, o 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.1 MARIA CÉU PEREIRA SARABANDO MARQUES – PROC.º 151/18 – GAFANHA DA 

BOA HORA – ARTIGO 765 RUSTICO ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, na qualidade de advogada, 

de 19 de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 765;  

  Informação do CDPOP, de 27 de julho de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 31 de julho de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito na Rua de Alta Tensão, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 

765, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora. ---------------------------- 

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.2 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 188/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 1970 RUSTICO ------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 1970; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do 

prédio sito na Quinta dos Bastos – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, 

concelho de Vagos, artigo 1970, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e 

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

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.3 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 189/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 2780 RUSTICO ------------------------------------ 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 2780; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Prasos – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho 

de Vagos, artigo 2780, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e Covão do 

Lobo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.4 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 190/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 5317 RUSTICO ------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 5317; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito na Pedreira – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho 

de Vagos, artigo 5317, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e Covão do 

Lobo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.5 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 191/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 5469 RUSTICO ------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 5469; --------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito na Pedreira – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho 

de Vagos, artigo 5469, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e Covão do 

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.6 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 192/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 6873 RUSTICO ------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 6873; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Calado – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho 

de Vagos, artigo 6873, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e Covão do 

Lobo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

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

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

6 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

6.7 MANUEL EVANGELISTA DA CRUZ MARTINS – PROC.º 193/18 – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – ARTIGO 7163 RUSTICO ------------------------------------ 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista da Cruz Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31, de julho de 2018, solicitando certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 7163; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPOP, de 07 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente na compropriedade requerida”; ------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2018: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Moita da Senhora – Fonte de Angeão, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, 

concelho de Vagos, artigo 7163, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e 

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

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

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

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

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

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

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

e cinquenta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


