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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2019, de 10 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dez de janeiro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e cinco 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 Presidente da Câmara Municipal para informar que a reunião ordinária pública do mês 

de janeiro, alterada para o dia 24, mantém-se na calendarização normal, ou seja, dia 17 de janeiro, 

não à hora habitual, mas sim pelas 16h00m, no mesmo local (sala de reuniões da Câmara 

Municipal). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

o Lembrar o senhor Presidente sobre o pedido que fez em reunião anterior sobre a troca de 

emails com a Infraestruturas de Portugal relativos à rotunda do Lidl; ---------------------------- 

o Saber em que estado estão as regularizações dos pagamentos às IPSS’S? ----------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao senhor Vereador, prof. Pedro Bento 

para dar resposta à questão colocada sobre os pagamentos às IPSS’S. --------------------------------- 

 O senhor Vereador, prof. Pedro Bento informou que os pagamentos têm um ligeiro atraso. As 

cabimentações nos últimos meses do ano têm sido um problema porque o orçamento vai-se 

esgotando. Mas em janeiro será tudo cabimentado. Têm sido feitos pagamentos todos os meses. 
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São feitos os pagamentos das faturas e não dos serviços que estão por cabimentar. Como são várias 

IPSS’S, umas estão mais em dia do que outras, mas todos os meses recebem tranches para fazer 

face às faturas. O que se pretende é agilizar a parte burocrática, porque os procedimentos tornam-

se muito longos. A ideia é contabilizar em termos de orçamento anual quanto é que cada serviço 

custa e criar um cabimento para cada procedimento, agilizando assim o processo e também os 

pagamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2018 – ALTERAÇÕES N.ºs 8 a 15 

E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 – ALTERAÇÕES N.ºs 8 a 14 ----------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas, 

aprovou as alterações ao orçamento 2018, n.ºs 8 a 14 que apresentam tanto nos reforços como nas 

anulações os valores de 215.620,00 € (duzentos e quinze mil, seiscentos e vinte euros), 340.400,00 € 

(trezentos e quarenta mil e quatrocentos euros), 112.550,00 € (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta 

euros), 138.500,00 € (cento e trinta e oito mil e quinhentos euros), 81.050,00 € (oitenta e um mil e cinquenta 

euros), 92.850,00 € (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta euros), 337.950,00 € (trezentos e trinta e 

sete mil, novecentos e cinquenta euros) e a alteração n.º 15 que apresenta nas anulações o valor de 

2.013.350,00 € (dois milhões, treze mil, trezentos e cinquenta euros), respetivamente, estando incluídas as 

alterações n.ºs 8 a 15 ao PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2018 e as alterações n.ºs 8 a 14 ao 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 ---------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – FUNDOS PERMANENTES 2019 ------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos 

permanentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; - 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vice - Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves; -- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor da Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno; ------------------ 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento; ------------ 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência, José António Pereira de Moura; ---------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência, dr. Hugo Alexandre Franco Silva; -------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do DDC, eng.º António Manuel Costa de 

Castro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do CDGF, dr. Luis Nuno Rodrigues 

Fernandes André; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do CDSO, eng.º Jorge Manuel Gonçalves 

Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Coordenador Técnico, Amílcar Oliveira 

Raimundo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Deve DGF, 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 09 de janeiro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 58.064,15 € (cinquenta e oito mil, sessenta e quatro euros e quinze cêntimos). --------------- 

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 17 de dezembro de 2018 a 

05 de janeiro de 2019 - Nada a registar. -------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) - No período de 17 de dezembro de 2018 a 05 de janeiro de 2019 - 

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – “RESISTÊNCIA – TRAIL 

SOLIDÁRIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS” ------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 04 de janeiro de 2019, propondo a atribuição de apoio logístico e 

técnico e de um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros); ------------------------------------------- 

 Requisição n.º 9 no valor de 1.000,00 € (mil euros); ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de janeiro de 2019:“À Reunião de 

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

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

à Associação Desportiva e Cultural Sosense um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros).  

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA A S. 

MARTINHO 2013 E SRª DAS VIRTUDES E MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2014 – RATIFICAÇÃO --- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra a S. Martinho 2013 e Senhora das Virtudes e 

Mártir S. Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 de dezembro de 
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2018, requerendo “isenção do pagamento de todas as taxas referentes à realização dos Bailes 

para festejar o dia de Natal e Passagem de Ano, nos dias 25 e 31 de dezembro de 2018, na Casa 

do Povo de Ouca”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 54,57 € (cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos); ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 20 de dezembro 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 a DCAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

5 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2017 – RATIFICAÇÃO ------------ 

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

 Informação da CNRH, de 07 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Informo que foram entregues na Secção de Recursos Humanos os relatórios de avaliação de 

desempenho, no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2017, das seguintes unidades 

orgânicas: 

- Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal 

(DGRHeFM); 

- Divisão de Gestão Urbanística (DGU); 

- Divisão de Planeamento e Projetos (DPP); 

- Divisão de Gestão de Infraestruturas (DGI); 

- Divisão Financeira (DF); 

- Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ); 

- Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ). 

Junto, em anexo, os referidos documentos. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, compete 

à câmara municipal “ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do 

órgão executivo de que dependam”;------------------------------------------------------------------------- 

 Relatórios das avaliações do DGRHeFM (Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

Fiscalização Municipal), DGU (Divisão de Gestão Urbanística), DPP (Divisão de Planeamento e 
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Projetos), DGI (Divisão de Gestão de Infraestruturas), DF (Divisão Financeira),DEDJ (Divisão de 

Educação, Desporto e Juventude) e UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), no âmbito do 

SIADAP 1, relativas ao ano de 2017; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de dezembro de 2018: “À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a avaliação das unidades orgânicas 

atribuídas pelo membro do órgão executivo de que dependem. ----------------------------------------------- 

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

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

6 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ------------------- 

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

 Proposta de deliberação do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 08 de janeiro de 2019, 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 veículo pesado de 

transporte de passageiros. 

Mais se determina: 

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

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 217.000,00 € (duzentos e dezassete mil euros), 

com base na consulta preliminar efetuada pelo Núcleo de Educação, Desporto e 

Juventude; 

3) Que o Prazo de Execução seja de 60 dias; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 9 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 
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 Secretário do Júri: 

 CNAp. Elisabete Tavares, substituída nas suas faltas e impedimentos pela Técnica 

Superior Marytrini de Jesus 

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 64.º e 66.º da mesma norma: 

 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 à 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 à não aplicação da mesma, tendo 

em conta o artigo 88º, n.º 5 da Lei do Orçamento de Estado de 2019.”; -------------------- 

 Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Fundamentação do preço base e das entidades propostas. ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. --------------------------- 

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

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

O senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, não participaram da discussão e votação do ponto seguinte. -------------- 

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

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTES N.ºS 143 E 144 – FRANCISCO BARRUECO 

SL - DIREITO DE PREFERÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Francisco Barrueco SL, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 

de janeiro de 2019, na qualidade de proprietária dos lotes 143 e 144 da ZIV, solicitando à Câmara 

Municipal de Vagos autorização para proceder à venda dos referidos lotes à empresa Mais Vagos, 

S.A., pelo preço total de 132.000,00 € (cento e trinta e dois mil euros), ou seja 16,50 €/m2. 

Questionando ainda se o Município de Vagos pretende exercer o direito de preferência. ----------- 

 Informação do CDCAJ, de 04 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“… 
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1. Pretende o requerente proceder à venda dos lotes 143 e 144, da Zona Industrial de 

Vagos, à Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, S.A., pelo 

preço total de 132.000,00 euros, ou seja 16,50 euros/m2. 

2. O artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, dispõe 

que “… só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão de propriedade de lotes 

e benfeitorias neles existentes, desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela 

Câmara Municipal, que usufruirá sempre do direito de preferência”. 

3. Ora, considerando o objeto social da Mais Vagos, que integra, precisamente, a compra 

e comercialização de imóveis, bem assim o facto do Município de Vagos ser seu 

acionista, sou de parecer que deverá a Câmara Municipal deliberar no sentido de não 

exercer do direito de preferência e, como tal, autorizar a referida venda dos lotes `Mais 

Vagos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 04 de janeiro de 2019: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer do direito de preferência sobre a 

venda dos lotes n.ºs 143 e 144 da ZIV e autorizar a venda dos mesmos à Mais Vagos, S.A. ------------- 

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

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

Quando eram dez horas e dezassete minutos, o senhor Presidente da Câmara, ausentou-se definitivamente 

da sala de reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa passou a dirigir os trabalhos --------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROC.º E05/2015 – CONSTRUÇÕES 

MARVOENSE, LDA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 11 de dezembro de 2018; ---------------- 

  Informação da DPOP, de 11 de dezembro de 2018, concluindo: --------------------------------------- 

“…inexistência de defeitos de obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo que, de acordo com 

o disposto no nº 5 do artigo 3º do referido diploma (DL 190/2012, de 22 de agosto), pode o dono 

de obra proceder à liberação de 15% do valor da caução prestada no âmbito do presente contrato, 
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correspondente ao terceiro ano subsequente à receção provisória, nos termos dos pontos 1 e 2 do  

artigo 3º do Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de agosto ….”; -------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 12 de dezembro de 2018: “De acordo c/ a informação e Auto de Vistoria 

em anexo, pode o Dono de Obra deliberar a liberação da caução solicitada.”; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de dezembro de 2018: “Concordo. Proceda-se 

em conformidade.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nas condições das informações 

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

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

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

2 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROC.º E07/2008 – AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, de 21 de dezembro de 2018; ------------------ 

 Informação do NEMI, de 21 de dezembro de 2018; ------------------------------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 21 de dezembro de 2018:“Tendo em conta a informação e o Auto de 

Vistoria em anexo, pode o Dono de Obra, se assim o entender, proceder à Receção Definitiva da 

empreitada”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de dezembro de 2018: “Concordo. Proceda-se 

em conformidade.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. --------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA CÉU JESUS SILVESTRE – PROC.º 147/18 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Maria do Céu de Jesus Silvestre, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 01 de outubro de 2018, requerendo legalização das obras de edificação; -------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 15 de novembro de 2018, concluindo: ------------------------------------- 

“… 4. A pretensão tem enquadramento no âmbito do Plano de Urbanização de Vagos.”; --------- 

 Informação do NFM, de 11 de dezembro de 2018, concluindo: ---------------------------------------- 
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“… 6. Face ao exposto, e tendo em conta que se encontra a decorrer simultaneamente um 

processo de obras de alteração que incide sobre a edificação que o presente processo trata (OEC 

147/18, Req. 10813/18, entende-se que, salvaguardando que o mencionado no ponto n.º3 é 

corrigido no âmbito do referido processo, o presente processo reúne condições para ser 

submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por forma a que a mesma decida 

unicamente sobre a legalização das obras realizadas.”; ------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, nomeadamente com o exposto na conclusão, devendo 

proceder-se de acordo com a mesma. Assim, será de submeter o processo a reunião da CM, nos 

termos do artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE, para deliberar somente quanto à 

legalização das obras, com a ressalva indicada no ponto 3 e na conclusão ….”; ------------------- 

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

Câmara Municipal para deliberar quanto à legalização das obras em causa”. --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras. -------------------- 

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

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

2 – VAGOLEITE, LDA – PROC.º 66/18 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – CERTIDÃO 

– TOPONÍMIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

3 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

3.1 JOÃO MARTINS COSTA – PROC.º 302/18 – GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA 

DA BOA HORA – ARTIGO 1673 RUSTICO ---------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Martins Costa, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 13 de dezembro de 2018, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 

rústico 1673; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 20 de dezembro de 2018, concluindo: “que não se vê 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 26 de dezembro de 2018: “À reunião 

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

prédio sito na Gafanha do Areão, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1673, 

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

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

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

3 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

3.2 MANUEL MARIA DOMINGUES MALTA – PROC.º 306/18 – CALVÃO – ARTIGO 

3537 RUSTICO – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Maria Domingues Malta, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 18 de dezembro de 2018, solicitando certidão de compropriedade, referente 

ao artigo 3537; --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 19 de dezembro de 2018, concluindo: “que não se vê 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 19 de dezembro de 2018: “Emitir 

certidão. À reunião de Câmara para ratificar”. ------------------------------------------------ 

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

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

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 Presidente da Câmara, pelo senhor Vice Presidente e por 

mim, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião 

terminado às dez horas e quarenta minutos. ------------------------------------------------------------------------ 

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


