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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 21/2018, de 18 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de outubro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e dezoito minutos, no edifício sede 

da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

Freguesia de Santo André de Vagos, Amílcar de Oliveira Raimundo, que deu as boas vindas.  

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para deixar uma nota sobre a tempestade 

“Leslie” que também assolou o concelho no passado fim-de-semana. Foi realizado e 

enviado o levantamento das infraestruturas municipais e públicas afetadas, nomeadamente 

a Piscina do Colégio de Calvão, o Pavilhão Municipal de Vagos, os dois Centros Escolares, 

o campo da Associação Desportiva de Santo André, o campo da Junta de Freguesia de Ponte 

de Vagos e Santa Catarina, o Estádio Municipal de Vagos e ainda danos na sinalização de 

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

Para já contabilizámos um prejuízo de cerca de meio milhão de euros. ------------------------ 

Em termos privados houve muitos agricultores afetados, nomeadamente estufas destruídas. 

Há duas pessoas desalojadas em Ouca tendo os serviços de Ação Social tomado conta da 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deixa, mais uma vez, uma palavra de agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

aos trabalhadores da Câmara Municipal, ao senhor Vice Presidente que na sua ausência e 

em conjunto com o Coordenador da Proteção Civil estiveram no terreno a tomar conta das 

ocorrências. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cada vez mais esta é a nova normalidade. Estes fenómenos irão acontecer com mais 

frequência e devemos começar a saber lidar com estas ocorrências. ---------------------------- 

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

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

o Passadeira na estrada paralela ao Lidl – Seria possível deslocar esta passadeira um 

pouco mais para a frente? ------------------------------------------------------------------- 

o Camionistas regionais – Alguns acham a entrada do Lidl uma boa opção para evitar 

o centro da vila, passando pelo centro do bairro de S. João. As pessoas não estão 

muito satisfeitas com isto. ------------------------------------------------------------------ 

o Rotunda junto aos semáforo do Lidl - No início do projeto do Lidl o executivo 

aceitou formal ou informalmente que faria sentido construir uma rotunda no sítio 

dos semáforos. O que é facto é que a obra fez-se e a rotunda ficou para trás. Lembra 

que na altura a proposta foi da bancada do CDS. Gostaria de saber que esforços 

estão a ser feitos nesse sentido. ------------------------------------------------------------ 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – De acordo com uma 

notícia que saiu no Diário de Aveiro, sete Municípios do distrito não têm plano 

contra incêndios em vigor, segundo o ICNF. Gostaria de saber o estado deste plano.  

o Beneficiação da EM 598 - Rines-Sanchequias – A estrada atrasou, o projeto 

atrasou. A estrada deveria ter arrancado antes das eleições. Nas eleições o que se 

conseguiu mostrar foram uns vídeos em realidade virtual do que é que a estrada 

iria ser para as populações. Toda a gente ficou muito contente com a estrada. Nada 

contra. O CDS levantou algumas questões. À altura foram “rechaçadas”, de uma 

forma que nem espaço para diálogo deixaram. Agora existem questões com as 

quais as pessoas não concordam. Se houver espaço de melhoria ainda que isso 

obrigue a trabalhos a mais ou a menos, desde que o balanço seja mais ou menos 

igual em termos financeiros, a Câmara deve ouvir as pessoas.------------------------- 

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

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

o Rotunda e passadeira junto ao Lidl – Houve de facto uma conversa numa reunião 

de câmara sobre a rotunda mas não ficou nada formalizado. Quanto à ideia ser do 

senhor Vereador ou do CDS… Muito antes de haver Lidl, já andávamos a negociar 

com as Infraestruturas de Portugal a construção de uma rotunda naquele espaço. 

Não foi a questão do Lidl que nos motivou para a construção da rotunda. A questão 

do Lidl só conduziu a ter alguém que pague o investimento que andávamos a pedir 
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às Infraestruturas de Portugal. Esta situação não está esquecida e já pedimos 

parecer às IP. A Autorização de Utilização do Lidl foi emitida condicionada, tendo 

o Lidl um prazo para construir a rotunda ou para colocar a sinalização semafórica, 

sendo certo que todos queremos que seja feita a rotunda. ------------------------------ 

o Sobre a questão da passadeira será uma situação que ficará resolvida com a 

construção da rotunda. Serão colocadas três ou talvez quatro passadeiras sendo esta 

relocalizada. Todo aquele espaço será requalificado. ----------------------------------- 

o Transito - Camionistas regionais – Esta é uma situação que está a ser estudada. 

Estamos a tentar perceber como é que a circulação passará a ser feita, sendo certo 

que existem várias hipóteses. No imediato vai ser colocado um sinal de trânsito 

com prioridade ou de STOP, para quem vai do Lidl para o Bairro de S. João. Dentro 

das várias soluções, existe a possibilidade de colocar o trânsito no Bairro de S. João 

a correr num único sentido e de limitar a entrada de trânsito pesado, que 

obviamente não faz muito sentido que entre neste bairro residencial. ---------------- 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Esteve em vigor até 

setembro. Fomos dos primeiros municípios a ter PMDFCI. A vigência do plano foi 

prorrogada até setembro. Já está marcada uma reunião da Comissão Municipal da 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. Existe um plano que foi elaborado em 

conjunto com o ICNF que está pronto para ser aprovado. Contudo as ações estão 

aprovadas até final de 2018. Estes planos contemplam ações plurianuais. Uma das 

coisas a ser discutida nessa reunião será a dos Estradões da Floresta, 

nomeadamente o alargamento das faixas de gestão de combustível. Assim como 

também será pedido novamente que sejam cortados mais 50 metros à volta da zona 

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

o Beneficiação da EM 598 - Rines-Sanchequias – Não se recorda de questões de 

carácter construtivo serem rechaçadas. Lembra de algumas acusações serem 

rechaçadas. Disso lembra-se. Se a obra tivesse começado antes das eleições com 

certeza o senhor Vereador acusá-lo-ia de ter um carácter propagandista e 

eleitoralista. A obra está a ser realizada dentro dos timings em que a Câmara 

Municipal teve disponibilidade financeira para o fazer. -------------------------------- 

Existem problemas de obra como, por exemplo, compatibilização de passeios, 

alturas de perfis de lancil, questões de condutas de águas pluviais, questões que 

vão surgindo em obra e que vamos resolvendo. Já as questões estratégicas e que 

estiveram no pressuposto da construção desta obra, essas foram todas aprovadas. 

O projeto foi visto pela Câmara Municipal, pelos Presidentes de Junta de Freguesia, 

foi colocado à discussão das populações. Estas questões estratégicas, ao abrigo do 

Código dos Contratos Públicos não podem ser alteradas. ------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – NORMAS TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS/ELEMENTOS EM 

FORMATO DIGITAL – 2ª ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de outubro de 2018, que a seguir se 

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

“Por deliberação da Câmara Municipal na reunião ordinária de 19 de abril de 2018 foi aprovada 

a 2.ª Alteração às Normas para a Instrução de Pedidos para a Realização de Operações 

Urbanísticas. Decorrente desta alteração torna-se necessário adaptar as normas para a 

apresentação de pedido relativos à realização de operações urbanísticas em formato digital. 

Face ao exposto, e em cumprimento do estabelecido no artigo 27.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, propõe-se a aprovação do documento com a 2.ª Alteração às Normas 

Técnicas para Apresentação de Projetos/Elementos em Formato Digital.”; ------------------------ 

 Normas Técnicas para Apresentação de Projetos/Elementos em Formato Digital – 2ª Alteração, 

que aqui são dadas como inteiramente reproduzidas e ficam a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o documento com a 2.ª alteração às 

Normas Técnicas para Apresentação de Projetos/Elementos em Formato Digital. ----------------------- 

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de outubro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 560.535,17 € (quinhentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e cinco euros e dezassete 

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 28 de setembro a 12 de 

outubro de 2018 - 04 despachos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 28 de setembro a 13 de outubro de 2018 - 10 

despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – VAGOS 

SPORT CLUBE – XIV TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA DO CONCELHO DE VAGOS  

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

 Informação do CNEDJ, de 12 de outubro de 2018, propondo a atribuição de apoio logístico e 

técnico e de um subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros); -------------------------------------- 

 Número de requisição 2347 no valor de 3.000,00 € (três mil euros); ---------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de outubro de 2018:“À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

ao Vagos Sport Clube, um subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros). -------------------------------- 

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

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

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

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA ANUAL 

EM HONRA DE S. MIGUEL – LAVANDEIRA – RATIFICAÇÃO ------------------------------ 

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

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

entrada nesta Câmara Municipal em 08 de outubro de 2018, requerendo “isenção do 

pagamento de todas as taxas referentes à realização da Festa Anual em Honra de São 

Miguel do lugar de Lavandeira, no dia 13 de outubro de 2018”; ---------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 47,60 € (quarenta e sete euros e sessenta cêntimos); ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 11 de outubro 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, tendo esta dado a conhecer que a data do evento foi adiada para o próximo dia 20 

de outubro, em consequência da tempestade Leslie. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.2 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – VIII PROVA BTT 

SOSENSE – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de ADC Sosense, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 

de outubro de 2018, requerendo “isenção de todas as taxas referentes à VIII Prova BTT 

Sosense a realizar no próximo dia 14 de outubro de 2018”; --------------------------------- 
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 Valor das taxas (NAJ) = 37,81 € (trinta e sete euros e oitenta e um cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 11 de outubro 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. ---------------------------------- 

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ OLIVEIRA – CHOCA DO MAR – CALVÃO – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Heliberta Simões Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 

de setembro de 2018, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «CAFÉ OLIVEIRA», sito em Choca do Mar - Calvão, seja alargado como segue: -- 

o Sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados das 02H00M às 04H00M, para 

o ano 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Calvão, de 04 de outubro de 2018; ---------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 02 de outubro de 2018; --------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 08 de outubro de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… 

Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da Junta de Freguesia de Calvão, 

propõe-se o deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento denominado “Café Oliveira”, para todas as 6.as feiras, sábados, domingos e 

vésperas de feriado, do ano de 2018, até 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 08 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

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

regulamentares aplicáveis. 

Face ao disposto no artigo 3.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Vagos, informa-se que compete à Câmara Municipal deliberar 

sobre o pedido de alargamento do período de funcionamento dos estabelecimentos. Mais se 

informa que pelo alargamento do período de funcionamento são devidas as taxas previstas no 



 
 

Ata n.º 21/2018, de 18 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas, mais precisamente no ponto 8 do capítulo IX 

do anexo A (tabela de taxas).”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de outubro de 2018: “Concordo com 

a proposta apresenta, devendo a mesma ser remetida à próxima reunião de Câmara, para 

deliberação.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, nos termos das informações 

técnicas. ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

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

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

6 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2018/2019 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR --------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do NAS/Serviço Social, de 11 de outubro de 2018, que aqui é dada como 

inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------- 

 Número de requisição 2348 no valor de 2.728,00 € (dois mil, setecentos e vinte e oito euros); --- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 11 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação/proposta do 

NAS, o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. As listas definitivas dos alunos candidatos ao subsídio escolar – Ensino Pré-Escolar; --------- 

2.  As listas definitivas dos alunos candidatos ao subsídio escolar – 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

3. O pagamento dos subsídios aos alunos do 1.º Ciclo com o Escalão A ou B, de acordo com os 

valores indicados por aluno. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2019 ----------- 

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

 Informação do CDGF, de 10 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 
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“No ano de 2018 o município contraiu um empréstimo bancário de curto prazo no montante de 

400.000,00 €, totalmente utilizado, estando prevista a sua amortização no final mês de dezembro. 

A contração de um novo empréstimo de curto prazo, no ano 2019, deve ser objeto de deliberação 

da Câmara Municipal tendo obrigatoriamente de ser totalmente amortizado no próprio ano.”; -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de outubro de 2018: “À Reunião de C.M.”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento para a 

contração de empréstimo bancário de curto prazo no ano de 2019. ------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1.ª FASE – PROC.º E01/2013 – AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA – PARCIAL ------------------------------------------------ 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva Parcial – (Relativa aos elementos cujo prazo 

de garantia é de 2 e 5 anos), de 28 de setembro de 2018; ------------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 02 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Relativamente à empreitada supra referida, informa-se: 

1. No seguimento do ofício da entidade executante com ref. P/0435-18, registo de entrada 

datado de 12/09/2018 e pendente 69848, efetuou-se vistoria para efeitos de receção 

definitiva da obra em 28/09/2018. 

2. De referir que não compareceu nem justificou a falta qualquer representante da entidade 

executante, pelo que a vistoria foi feita por um representante do dono de obra e assistida 

por duas testemunhas. 

3. Na mesma verificou-se a existência de defeitos e deteriorações da obra da 

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

se encontra devidamente assinado pelos intervenientes. 
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4. Assim, tendo em conta que os defeitos e deteriorações verificadas são bastante 

relevantes, nos termos do disposto no artigo 398.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 

outubro, não deverá o dono de obra autorizar a receção definitiva da obra.”; ----------- 

 Informação do CDPOP, de 03 de outubro de 2018: “Junto se anexa Auto de Receção Definitiva 

Parcial da empreitada “Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase” e informação técnica. Chamo a 

atenção para o informado nos pontos 3 e 4 da referida informação. Deve o Dono da Obra 

deliberar sobre a receção ou não da referida empreitada.”; -------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de outubro de 2018: “ À Reunião de CM”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e com os fundamentos constantes do Auto de 

Vistoria, não autorizar a receção definitiva da obra. ------------------------------------------------------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – EDUARDO DOS SANTOS SIMÕES – PROC.º 79/18 – CABECINHAS – CALVÃO – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO – ALINHAMENTO -------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Eduardo dos Santos Simões com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

28 de setembro de 2018, juntando elementos ao processo 79/18; --------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 10 de outubro de 2018, concluindo: ------------------------------------------- 

“… 

4. … é apresentada uma exposição, principalmente baseada na largura exígua do terreno, 

justificando assim o facto da proposta de implantação encostar ao limite norte do mesmo. Face 

ao enunciado, deve, nos termos do ponto n.º 3 do art.º 5º do RMUE, ser o presente processo 

submetido a reunião da Câmara Municipal, por forma a que, a mesma delibere sobre a proposta 

de implantação apresentada. … 

9. Face ao exposto, não se vê inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, 

salvaguardando-se as condições impostas, no ponto n.º 4, e na informação prestada pela Divisão 
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de Planeamento e Obras Públicas, de 4 de julho de 2018, indicando que o alinhamento do muro 

de vedação deve ser executado a 5,00m do eixo da via.”; ----------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 10 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …. Deverá a fundamentação do requerente para a 

implantação proposta da construção, ser submetida a deliberação da CM. Sendo aceite, não se 

vê inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, nos termos do ponto 9/conclusão da 

informação.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de outubro de 2018:“À Reunião da 

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

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

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

2 – MÁRIO MANUEL SIMÕES MARTINS – PROC.º 57/18 – QUINTÃ – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Mário Manuel Simões Martins, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 03 de agosto de 2018, juntando elementos ao processo 57/18; -------------------------------------- 

  Informação do NFM, de 09 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… Face ao exposto, caso o parecer interno solicitado à Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas seja favorável à pretensão, entende-se que o projeto de arquitetura reúne condições para 

aprovação e que os projetos de especialidades reúnem condições para aceitação, pelo que, será 

de submeter o mesmo a deliberação por parte da Câmara Municipal.”; ------------------------------ 

 Pareceres da CDU, de 01 e 10 de outubro de 2018, respetivamente, que a seguir se transcrevem:  

“No seguimento da informação favorável de 29/9/19 do sr. CDPOP… não se vê inconveniente na 

requerida legalização das obras, devendo ser submetidas a deliberação da CM, face ao disposto 

no artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE….”; ----------------------------------------------------- 
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“Solicitei à SADU, que verificasse se existia autorização de utilização, referente à construção 

principal (OEC 70/02). Foi confirmado que a mesma não existe. Assim, mantendo as informações 

prestadas em 1 e 6/10/18, acrescento que, se superiormente se entender, será de conceder um 

prazo (por exemplo 90 dias) para o requerente solicitar a autorização de utilização, para as 

construções existentes no terreno.”; ------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de outubro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, legalizar as obras requeridas. ----------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para no prazo de 90 (noventa) dias, solicitar 

a autorização de utilização, para as construções existentes no terreno. -------------------------------------- 

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

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

3 – MANUEL GRAÇA SARABANDO – PROC.º 105/16 – GAFANHA DA VAGUEIRA – 

GAFANHA DA BOA HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel da Graça Sarabando, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 04 de outubro de 2018, juntando projetos de especialidades relativos ao processo 105/16; ---- 

 Informação da DU, de 08 de outubro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no presente 

processo de legalização (arquitetura, especialidades e autorização de utilização) ”; --------------- 

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

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

na utilização pretendida, devendo ser submetido o processo a deliberação da CM, nos termos do 

n.º 2 do artigo 34º do RMUE e artigo 102ºA do RJUE ….”; --------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de outubro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 
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o A informação da DU, de 08 de outubro de 2018; 

o A informação da CDU, de 08 de outubro 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 legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

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

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

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

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

4 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

4.1 RAQUEL OLIVEIRA ROCHA – PROC.º 208/18 – CALVÃO – ARTIGOS 1692 E 2417 

RUSTICOS – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Raquel Oliveira Rocha, na qualidade de advogada, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 28 de agosto de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente aos artigos 1692 e 2417; ------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 31 de agosto de 2018, concluindo: “que não se vê 

inconveniente nas compropriedades requeridas”; --------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de outubro de 2018: “Deferido 

conforme informação. À Reunião de CM para ratificação”. --------------------------------- 

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

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

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

4 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

4.2 MANUEL COSTA – PROC.º 237/18 – ROCIO – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

ARTIGO 2212 RUSTICO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Costa, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 

de setembro de 2018, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 2212;  

  Informação do CDPOP, de 09 de outubro de 2018, concluindo: “que não se vê 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 09 de outubro de 2018: “À reunião 

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

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

prédio sito no Rocio, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 2212, inscrito na 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Fernando Jorge Seixeiro, residente em Sanchequias, para colocar duas questões: -------- 

1. Iluminação pública da rotunda que dá acesso à A17 – Porque está apagada à noite? ------ 

2. Parque de Lazer de Santo André de Vagos – Para quando a construção deste parque? --- 

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para: ----------------------------------------------------- 

o Perguntar porque paga saneamento se não faz consumo de água? --------------------------- 

o O que fazem os semáforos no cruzamento do Lidl? Não funcionam como deve ser e os 

carros continuam a passar a altas velocidades. -------------------------------------------------- 

o O que é que o senhor Presidente da Assembleia Municipal faz realmente por Vagos? --- 

o Porque nunca andam varredores no início da vila do lado norte? ---------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondendo ao sr. Fernando Seixeiro e pela mesma ordem: ------ 
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o Iluminação pública da rotunda que dá acesso à A17 – Esta situação está diretamente 

relacionada com o concessionário – Ascendi. As parcerias público-privadas viram o 

Estado a pagar menos, nomeadamente ao nível da manutenção. Numa reunião com o 

responsável do concessionário da zona fomos informados que as luminárias desligam à 

meia-noite e que em termos de limpezas também houve cortes. Estamos a ver a 

possibilidade desta iluminação ligar à iluminação pública da Câmara Municipal. --------- 

o Parque de Lazer de Santo André de Vagos – Houve uma reunião com a Assembleia de 

Freguesia para definir a localização do armazém para podermos melhor localizar o parque 

de merendas. O dinheiro para a obra está cativo. Será difícil avançar este ano mas no 

início do próximo ano avançará. ------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara teceu algumas considerações sobre as questões colocadas pelo 

senhor Alírio de Matos: --------------------------------------------------------------------------------------- 

o Os governos do norte da Europa nomeadamente o governo alemão, que é quem manda 

na Comunidade Europeia, é que têm causado a maior parte dos problemas ao nosso país.  

o Sobre os monopólios. Existia em tempos um senhor chamado Ricardo Salgado que era 

conhecido como o dono disto tudo. Felizmente houve um Governo e um Primeiro-

Ministro com muita coragem, chamado Passos Coelho, que acabou com os privilégios de 

um conjunto de pessoas da nossa sociedade. Pena foi não ter tido a oportunidade de 

acabar com os privilégios de toda a gente. O senhor Alírio coloca sempre as mesmas 

questões, mas não é aqui na Câmara Municipal o sítio para resolver esses problemas 

lamentavelmente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

o Sobre o que é que o senhor Presidente da Assembleia Municipal faz por Vagos – Vagos 

é um concelho detentor de muitas associações. O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal é presidente de algumas delas. É uma pessoa que tem feito muito pela sua 

terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Varredores no início da vila do lado norte – Subscreve inteiramente a preocupação do 

senhor Alírio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

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

cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


