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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2018, de 06 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

senhores Vereadores 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 Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para: -------------------------------------- 

o Solicitar documento que prove desde quando está a Câmara Municipal em negociações 

com a Infraestruturas de Portugal sobre a rotunda na EN 109 junto ao Lidl; --------------- 

o Saber como ficou o estudo da sinalética no bairro de S. João; -------------------------------- 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, qual o ponto da situação? ------ 

o Não sendo competência do senhor Presidente da Câmara, pergunta se sabe porque ainda 

não foi marcada a reunião da Assembleia Municipal? ----------------------------------------- 

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

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

o Julga que documentos oficiais, para além de emails a marcar reuniões, não há. Contudo 

poderá procurar os emails trocados com a entidade ao longo dos últimos anos, desde 2013 

sensivelmente. --------------------------------------------------------------------------------------. 
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o Sinalética no bairro de S. João – Foi solicitado à DPOP um ponto da situação. Mas a 

verdade é que o Lidl já reabriu há algum tempo e para já as coisas estão a fluir bem. 

Quando as coisas estão bem é melhor não mexer. ---------------------------------------------- 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios – Já houve reunião. O Plano foi 

apresentado para aprovação. Contudo houve uma questão que foi levantada pelo 

representante da Associação de Produtores Florestais e com a qual concorda. Tem a ver 

com as manchas florestais e com o afastamento aos aglomerados populacionais. Se a 

proposta no Plano ficasse como foi apresentada poderia colocar sérios problemas do 

ponto de vista do urbanismo. Tudo o que for decidido no Plano terá que ser transposto no 

âmbito do PDM. A proposta dos produtores florestais teve a concordância de todos os 

membros da Comissão. Mesmo tendo o nosso plano caducado em fins de setembro, ele 

continua em vigor porque as ações são plurianuais. Foi entendimento unânime não 

aprovar o plano e fazer uma reunião técnica envolvendo os técnicos da Câmara 

Municipal, técnicos da equipa contratada, técnicos do ICNF e o técnico da Associação de 

Produtores Florestais. O objetivo é apresentar uma proposta que em vez de plantar 

aglomerados populacionais em todo o concelho, com as consequências sérias que isso 

teria, concretize uma definição de aglomerados populacionais para que as faixas de 

proteção não sejam as máximas, mas sejam aquelas que nós entendemos serem, por 

aglomerado, as mais indicadas. Vamos assim fazer um trabalho técnico mais 

aprofundado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

o A data para a reunião da Assembleia Municipal ainda não foi marcada porque existem 

alguns constrangimentos em acertar uma data compatível. Tudo aponta para o dia 28 de 

dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 21, 22 e 23, de 18 e 31 de outubro e 08 de novembro de 2018, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé ausentou-se da sala de reuniões, pelo que a 

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

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

2 – CONCESSÃO PARA A CONCEÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – QUINTA DO EGA – CONCURSO 

PÚBLICO – ADJUDICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Aviso n.º 14199/2018, de Concurso Público para a Conceção, Instalação e Exploração de um 

Estabelecimento de Restauração e Bebidas da Quinta do Ega, publicado na 2.ª Série, n.º 191 do 

D.R., de 03 de outubro; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proposta de Maria de Lurdes Ferreira Vicente, residente na Rua Cândido dos Reis, n.º 209 - Vagos;  

 Relatório/Projeto de Decisão de Adjudicação do Júri do Procedimento, de 22 de novembro de 

2018, propondo: “face à aplicação dos critérios de apreciação das propostas, a adjudicação ao 

concorrente Maria de Lurdes Ferreira Vicente, cuja proposta corresponde a uma renda mensal 

de 200,00 € (duzentos euros).”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de novembro de 2018: “ À Reunião de CM”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a concessão para a Conceção, 

Instalação e Exploração de Estabelecimento de Restauração e Bebidas – Quinta do Ega, pelo valor 

mensal de 200,00 € (duzentos euros), ao concorrente Maria de Lurdes Ferreira Vicente. --------------- 

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

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de dezembro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 30.648,01 € (trinta mil, seiscentos e quarenta e oito euros e um cêntimo). -------------------- 

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 12 a 30 de novembro de 

2018 - 04 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 12 de novembro a 01 de dezembro de 2018 - 16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2019 – 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ---------------------------------------------------------- 

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

 Minuta de Contrato de Crédito (Abertura de Crédito em Conta Corrente); ---------------------------- 

 Informação do CDGF, de 30 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“A presente minuta está de acordo com as condições aprovadas em reunião de câmara de 

22.11.2018.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de novembro de 2018: “À Reunião de C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo e ainda remeter à Assembleia Municipal para a devida 

autorização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 1.º SEMESTRE DE 2018 ----------------------- 

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

 Informação económico-financeira – 1.º semestre de 2018, apresentada pela “PKF Accountants & 

business advisers”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de dezembro de 2018: “À Reunião de CM”. --- 

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

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

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

7 – LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE DE DESVIO ----------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 28 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI - Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro) prevê no seu artigo 56.º um sistema de alerta precoce de desvios de 

indicadores financeiros. Concretamente, o nº 1 do referido artigo estabelece que, sempre que na 

informação reportada à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) a dívida total do 

Município, conforme é definida no artigo 52.º da mesma Lei, atinja ou ultrapasse a média da 

receita corrente líquida cobra nos três exercícios anteriores, são informados os membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, bem como os presidentes 

dos órgãos executivo e deliberativo, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou 

sessão seguinte.  

 O Município foi informado pela DGAL do facto da dívida total em 31.12.2017 ter 

ultrapassado aquele montante definido como alerta. Assim, conforme solicitado, informo o 

seguinte: 

 A Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, entrou em vigor a 1 de janeiro de 2014 e introduziu 

o conceito de dívida total, que, para além da dívida do Município inclui a quota-parte da dívida 

das entidades relevantes participadas pelo Município de acordo com o definido no artigo 54.º.  

 O alerta precoce previsto no n.º 1 do artigo 56.º do RFALEI serve de indicador para 

comparar a dívida total no final de cada ano com a média da receita corrente líquida cobrada 

nos últimos três exercícios anteriores, não se tratando da circunstância de ter ultrapassado o 

limite da dívida total estabelecido na Lei pelo artigo 52.º. Neste sentido, e também pelo facto de 

se tratar de um indicador introduzido pela mudança do regime legal, mais do que sinalizar o 

indicado em determinado momento importa analisar a sua evolução.  
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Assim, o rácio da dívida total no final de cada ano com a média da receita corrente 

líquida dos três exercícios anteriores apresenta a seguinte evolução: 

 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Dívida Total 15.951.535 € 13.711.701 € 12.925.027 € 12.581.295 € 

Média Receita 

corrente líquida 

dos últimos 3 

exercícios 

9.493.077 € 10.126.612 € 11.135.835 € 11.532.084 € 

Rácio 1,68 1,35 1,16 1,09 

 

 No final do primeiro do primeiro ano após a entrada em vigor do RFALEI o rácio era de 

1,68, valor que foi sendo reduzido sucessivamente até atingir 1,09 em 31.12.2017, isto é, nesta 

data o valor da dívida total estava 9% acima da média da receita corrente líquida cobrada nos 

últimos três anos enquanto em 31.12.2014 estava 68% acima daquele montante de referência. Há, 

pois, uma trajetória clara de convergência entre os dois montantes que se prevê manter no ano 

2018: no final do 3º trimestre do ano o valor da dívida total era de 12.134.413 € enquanto a 

receita corrente líquida cobrada nessa altura era de 8.981.896 €, mais 5% do que no mesmo 

período de 2017.   

 Deve ser dado conhecimento desta informação à Câmara Municipal.”; -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de novembro de 2018: “À Reunião de C.M., 

para conhecimento. Dar conhecimento da presente informação à DGAL.”. ------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à DGAL. --------- 

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

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

8 – HABITAÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO E CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO – 

BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROPOSTA ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 29 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“I - Fundamento  

1) A Câmara Municipal de Vagos recebeu um pedido de intervenção, para melhoria da habitação 

de uma munícipe, no lugar do Fontão. Este pedido de apoio foi formalizado pelo Serviço Social 
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do Hospital de Aveiro – CHBV, em maio de 2017, em virtude do internamento, naquela Unidade 

de Saúde, da residente na habitação em causa; 

2) Atendendo ao estado de saúde da mesma, de acordo com a informação do Hospital, e relato 

sobre o mau estado da habitação onde residia, foi realizada visita domiciliária, por técnicos da 

CMV e técnicos do Hospital de Aveiro, para avaliar o estado de conservação da habitação e 

condições de habitabilidade, com vista a assegurar o regresso ao domicílio, nas condições 

necessárias de segurança e que promova o seu completo restabelecimento; 

3) Avaliada a habitação e sendo necessária uma intervenção urgente na mesma, de forma a 

reabilitar o espaço habitacional, que apresentava um péssimo estado de conservação, de acordo 

com Relatório anexo e fotos da habitação, concluiu-se pela impossibilidade de intervenção, e 

solicitou-se o encaminhamento da utente para uma Unidade de Cuidados Continuados, onde 

poderia realizar a reabilitação física necessária, enquanto se estruturavam outras respostas 

habitacionais; 

4) A habitação, herdada por falecimento dos pais, é propriedade dos três irmãos que compõem a 

fratria, não estando ainda programada a partilha dos bens existentes. A utente permaneceu nesta 

habitação, após a morte dos pais, dado que não tinha outra alternativa habitacional, nem 

capacidade económica para arrendar ou adquirir uma casa. 

5) Após o acidente, no início de 2017, prolongou-se o internamento e a permanência na Unidade 

de Cuidados Continuados de Ílhavo, mas esgotada a possibilidade de ali permanecer por mais 

tempo, houve necessidade de agendar a alta clínica e social, até ao final do corrente ano. 

6) Pelos motivos já expostos, foi feito o encaminhamento para a procura ativa de habitação, para 

arrendamento privado, por não estarem reunidas as condições de habitabilidade, imprescindíveis 

ao seu bem-estar físico e emocional. 

7) Da procura realizada pela família e técnicas da UCCI, não foi encontrada nenhuma resposta 

de arrendamento privado, compatível com as necessidades da utente e rendimentos disponíveis 

da mesma. 

8) Avaliada a situação da família, e de acordo com o n.º 1 do Artigo 6.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, não são conhecidos impedimentos para o acesso à atribuição de uma habitação 

social, e, atendendo à situação de emergência, de acordo com o estipulado no n.º 1 do Artigo 14.º, 

do mesmo Diploma, será situação para encaminhar para um realojamento em regime excecional. 

II – Conclusão 

Analisados todos os itens acima referidos e ponderada a resposta mais célere e adequada, à 

situação em que se encontra a utente, foi aceite superiormente, a proposta técnica, de atribuição 

de um apartamento, de tipologia T2, disponível (porque um inquilino rescindiu o Contrato de 

Arrendamento, no mês de novembro, referente ao fogo que se pretende atribuir) no Bairro Dr. 

Pedro Guimarães, Bloco E, 2º direito, pelo período de (12) doze meses, em regime de 

Arrendamento Apoiado. 
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De acordo com o previsto na Constituição da Republica Portuguesa, Artigo 65º, nº 1 e 2, alínea 

c), compete ao Estado e particularmente às Autarquias locais, garantir que todos os cidadãos 

tenham acesso a uma habitação condigna, que preserve a privacidade e conforto de cada família; 

Estando toda a informação reunida e tendo a utente aceite as condições propostas, pela Câmara 

Municipal de Vagos, foi feita a proposta de celebração de Contrato de Arrendamento. 

III – Proposta 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos, aprove a atribuição de um apartamento de 

tipologia T2, no Bairro Dr. Pedro Guimarães, no Bloco E, 2º direito e autorize a assinatura de 

um Contrato Arrendamento, elaborado de acordo com as condições previstas na legislação acima 

invocada.  

Anexo: Pedido da UCCI e Relatório Social; Relatório do estado de conservação da habitação do 

Fontão e Fotos.”; -------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 30 de novembro de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apartamento de tipologia T2, no 

bairro Dr. Pedro Guimarães, bloco E, 2º direito. Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgar contrato em regime de arrendamento apoiado. -------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º 

E01/2012 – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA (PARCIAL) ---- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, SCARP, Lda, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 15 de novembro de 2018; -------------------------------------------------------------------- 

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

garantia é de 2 e 5 anos), de 09 de novembro de 2018; --------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 19 de novembro de 2018, concluindo: “Assim, nos termos do disposto 

no artigo 398.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, poderá o dono de obra autorizar a 

receção definitiva parcial da obra e nos termos do artigo 2,º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 

de agosto, autorizar a liberação total das garantias bancárias. ….”; ---------------------------------  
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 Informação do CDPOP, de 19 de novembro de 2018:“Tendo em conta a informação da eng.ª Ana 

Vilão e o Auto de Vistoria, pode o Dono de Obra aprovar/homologar a Receção Definitiva-Parcial 

da empreitada “Construção de Apoios à Arte Xávega na Praia da Vagueira”; ---------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de novembro de 2018: “ À Reunião de CM”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para efeitos de 

Receção Definitiva Parcial (relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 2 e 5 anos) ------------- 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS - 2013 – PROC.º 

E07/2013 – 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 16 de novembro de 2018; --------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 16 de novembro de 2018, concluindo: “Assim, nos termos do disposto 

no artigo 398.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, poderá o dono de obra autorizar a 

receção definitiva parcial da obra.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 19 de novembro de 2018:“Tendo em conta a informação e o Auto de 

Vistoria, pode o Dono de Obra aprovar a Receção Definitiva-Parcial da empreitada 

“Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos – 2013.”; ------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de novembro de 2018: “ À Reunião de CM”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para efeitos de 

Receção Definitiva Parcial (relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 2 e 5 anos). ------------ 

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

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

3 – REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE DE VALDEMOURO – ANTEPROJETO – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o anteprojeto de Reabilitação do Palacete Visconde de Valdemouro. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o anteprojeto apresentado. ---------------- 



 
 

Ata n.º 25/2018, de 06 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

10 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA BÁSICA DA QUINTÃ – PROJETO – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o projeto de Requalificação/Ampliação de Escola Básica da Quintã. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto apresentado. --------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CINDY VERÓNICA DOMINGUES JESUS MOURA – PROC.º 12/01 – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Cindy Verónica Domingues Jesus Moura, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de fevereiro de 2016, juntando elementos ao processo 12/01; --------------------- 

 Informação da DU, de 27 de abril de 2016, concluindo: “Sem inconveniente na aceitação do 

projeto n.º 12.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da SADGU, de 15 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Informa-se que o prazo de resposta a notificação 271/16, N. ref. 17 de 05/05/2016, foi 

ultrapassado.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 15 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“No seguimento da informação da SADGU e nos termos do nº 2 do artigo 71º do RJUE, não tendo 

sido requerida a emissão do alvará de licença dentro do prazo, nem pagas as taxas, a licença 

caducará, devendo a mesma ser declarada pela CM, após audiência prévia da interessada (nº 5 

do artigo 71º do RJUE).”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção de declarar a caducidade, nos termos 

referidos na informação da Sra. CDU, Eng.ª Isabel Trindade”. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a intenção de declarar a caducidade da licença de 

construção, após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á 

definitivamente operada a caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – MPLASTIC, LDA – PROC.º 154/18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 100 – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO – ALTURA DA EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mplastic, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 31 de outubro 

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

 Informação do CDPOP, de 08 de novembro de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, 21 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“… Deverá o processo ser submetido à CM, para deliberar quanto à aceitação da fundamentação 

para a altura da edificação proposta ….”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de novembro de 2018: “… À Reunião 

da CM para deliberação quanto à aceitação da altura proposta, tendo em conta a fundamentação 

apresentada, bem como a informação do Sr. CDPOP de 8/11/18.”. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura da edificação proposta. --------- 

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

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

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

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

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

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

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


