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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 16/2019, de 04 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de julho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e cinquenta e três 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 relembrar o seu pedido feito 

anteriormente, respeitante à informação de contraordenações relativas a 2018/2019. --------------- 

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, após consulta aos serviços, informou 

o senhor Vereador, eng.º João Domingues, que relativamente aos processos de contraordenação 

em 2019, existem oitenta e dois instaurados. Sessenta são respeitantes a operações urbanísticas 

referentes a violação do RJUE e meia dúzia de autos de notícia sem processo ainda de 

contraordenação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de julho de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 68.267,04 € (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete euros e quatro cêntimos). ----------- 

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar. ---------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) – Nada a registar. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.1 MUSEU DO BRINCAR – GRUPO CÉNICO ARLEQUIM ------------------------------------ 

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

 Requerimento do Grupo Cénico Arlequim, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 19 de junho de 2019, solicitando apoio financeiro com vista ao bom e 

regular funcionamento bem como apoio na promoção do MdB e do concelho; ------------ 

 Informação do CDCAJ, de 28 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Analisado o processo respeitante ao pedido de subsídio apresentado pelo Grupo Cénico 

Arlequim (Museu do Brincar), informo o seguinte: 

1- O processo está devidamente instruído, permitindo-me destacar os documentos respeitantes 

à tomada de posse dos membros dos órgãos, o Parecer do Conselho Fiscal sobre o 

Relatório de Contas de 2018, e os documentos comprovativos da inexistência de dívidas 

à Segurança Social e Autoridade Tributária. 

2- No que diz respeito ao Relatório de Contas de 2018, constata-se, resumidamente, o seguinte: 

a) As receitas foram de €128.076,00 e as despesas atingiram o montante de 

€143.206,31, resultando daí um saldo negativo de €15.130,31. Este saldo 

negativo é, contudo, inferior ao saldo decorrente do exercício de 2017, que 

tinha sido de €26.431.05; 
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b) O total de visitantes foi de 19.664 visitantes, facto que representa um aumento 

superior a 49% dos visitantes de 2017, que tinha sido de 13.146. 

c) Quanto ao reconhecimento público do Museu do Brincar, é dado especial 

relevo à atribuição de mais um Certificado de Excelência da TripAdvisor 

2018, pelo segundo ano consecutivo, mais os Top 5 em PUMPKIN AWARDS 

2018 para museus a visitar em família, e ainda a recente admissão como 

membro efetivo da ITLA International Toy Library Association. 

3- Quanto ao Orçamento e Plano de Atividades de 2019, refere-se, resumidamente, o seguinte: 

a) As receitas previstas são do montante de €48.534,84 e as despesas, com 

inclusão do saldo do ano anterior, são do montante de €128.718,73; 

b) Consequentemente, o autofinanciamento é de 38%; 

c) A parcela respeitante a encargos com pessoal, €78.588,42, representa 61% da 

despesa total; 

d) As atividades previstas para 2019 estão elencadas no respetivo Plano de 

Atividades, constante do processo. 

4- Quanto ao montante do subsídio a atribuir, nada é referido. Contudo, esclarece-se o 

seguinte: 

a) Por deliberação da Câmara Municipal de 15/02/2018, foi atribuído, para 2018, 

um subsídio no valor de €17.500,00, a título de adiantamento; 

b) Posteriormente, por deliberação de 06/09/2018, a Câmara Municipal atribuiu 

um subsídio do montante de €55.000,00, a ser pago, proporcionalmente, em 

2018 (4 meses) e 1º semestre de 2019 (6 meses). 

c) Do exposto resultou um subsídio final atribuído em 2018 do montante de 

€39.500,00 (€17.500,00 + 4 x €5.500,00) e, consequentemente, 

d) Um subsídio para 2019, do montante de €33.000,00, correspondente ao 1º 

semestre do corrente ano.  

Face o exposto, e encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, 

nos termos do artigo 7.º, do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações 

Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, definir o 

valor do subsídio a atribuir ao Museu do Brincar, assim como o respetivo plano de 

pagamentos. 

Previamente à tomada de decisão, dever-se-á proceder à respetiva cabimentação 

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

 Requisição n.º 1758, no valor de 33.000,00 € (trinta e três mil euros), para o ano em curso 

e 33.000,00 € (trinta e três mil euros), para exercícios futuros; ------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 01 de julho de 2019: “A semelhança 

da última decisão da Câmara Municipal, proponho a atribuição de um subsídio de 5.500 

Euros por mês, com início em julho do corrente ano e pelo prazo de um ano.”.----------- 

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

eng.º João Manuel da Cruz Domingues, atribuir ao Grupo Cénico Arlequim, um subsídio no valor 

de 66.000,00 € (sessenta e seis mil euros). --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ALWAYS 

YOUNG ADRC – TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA 2019 ------------------------------------ 

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

 Informação do CNEDJ, de 01 de julho de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 700,00 € (setecentos euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização da 

atividade; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1744, no valor de 700,00 € (setecentos euros); -------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de julho de 2019: “À Reunião 

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

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

à Always Young ADRC, um subsídio no valor de 700,00 € (setecentos euros) para o evento Torneio 

de Futebol de Praia 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA DE MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA – XV 

PASSEIO ÀS AREIAS 2019 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 01 de julho de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros), bem como, apoio 

logístico/técnico à organização da atividade; ---------------------------------------------------- 
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 Requisição n.º 1745, no valor de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros); ----- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de julho de 2019: “À Reunião 

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

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

à Associação Desportiva de Motociclismo Antigo da Gafanha do Boa Hora, um subsídio no valor de 

2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros) para o evento “XV Passeio às Areias 2019”. --------- 

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

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

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

3.4 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

DECIR 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de maio de 2019, solicitando um 

subsídio no montante de € 10.000,00; ------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 06 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Pretensão: 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vagos (AHBVV) pretende a 

atribuição de um subsídio, no valor de €10.000,00, destinado a complementar o apoio 

concedido no âmbito do DECIR-Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. 

Esclarece que os pressupostos que suportaram o pedido formulado no ano transato 

mantêm-se inalterados, designadamente o número de elementos e o período do 

dispositivo, de 15 de maio a 15 de outubro, com turnos diários das 20h às 07h e das 07h 

às 20h. 

Enquadramento jurídico: 

Nos termos do disposto no nº2, do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, nomeadamente da proteção 

civil (alínea j)), tendo as câmaras municipais competências materiais que se traduzem 

em deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes 

[alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º].  

Parecer: 

1. A AHBVV é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, com 

personalidade administrativa e sem fins lucrativos; 
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2. A AHBVV tem como escopo principal a proteção de pessoas e bens, 

designadamente o socorro a feridos, doentes ou náufragos, bem como a extinção 

de incêndios, no concelho de Vagos e fora dele, quando solicitado; 

3. Tendo em consideração os princípios constantes do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às Associações, publicado no DR, 2.ª Série, Nº 205, de 23 de 

outubro de 2013, e em particular o disposto no nº 2, do artigo 4º, à Câmara 

Municipal de Vagos fica reservado o direito de conceder subsídios e apoios 

financeiros extraordinários, como é o caso, mediante proposta devidamente 

fundamentada desde que:  

a) Razões de relevante interesse público o justifiquem; 

b) Sejam aprovados por unanimidade. 

Perante tudo o atrás exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, caso a 

Câmara Municipal, no uso dos poderes discricionários, entenda que as razões 

apresentadas pela AHBVV reúnem os pressupostos subjacentes para a atribuição do 

subsídio extraordinário, bem assim a fixação do respetivo montante. 

Previamente à tomada de decisão, dever-se-á proceder à respetiva cabimentação 

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

 Requisição n.º 1754 no valor de 10.000,00 € (dez mil euros); -------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de junho de 2019:“À reunião de CM”.  

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

Voluntários de Vagos um subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros). -------------------------------- 

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

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

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

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

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

5 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 10/2019 --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 26 de junho de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 3 

(três) meses, que perfaz um apoio de 300,00 € (trezentos euros), no total; ---------------------------- 

 Requisição n.º 1746, no valor de 300,00 € (trezentos euros); -------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de junho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 3 (três) 

meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 300,00 € (trezentos 

euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º11/2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 18 de junho de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 110,00 € (cento e dez euros), durante um período 

de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.320,00 € (mil trezentos e vinte euros), no total; ---- 

 Requisição n.º 1747, no valor de 660,00 € (seiscentos e sessenta euros), para o ano em curso e 

660,00 € (seiscentos e sessenta euros), para exercícios futuros; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 26 de junho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 110,00 € (cento e dez euros), o que perfaz um apoio de 1.320,00 

€ (mil trezentos e vinte euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 CONSTRUÇÃO DE ANTECÂMARA NA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – 

PROC.º E01/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 04 de junho de 2019; ----------------------------------------- 

 Informação da fiscalização de 13 de junho de 2019; ------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 14 de junho de 2019: “Junto se anexa Auto de Receção Provisória 

da Empreitada “Construção de Antecâmara na Piscina Municipal de Vagos”, tendo em 
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conta a informação da fiscalização pode o Dono de Obra, se assim o entender 

aprovar/homologar a receção provisória.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1– RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DA VAGUEIRA – 

PROC.º E05/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 04 de junho de 2019; ----------------------------------------- 

 Informação da fiscalização, de 11 de junho de 2019; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 11 de junho de 2019: “Junto se remete Auto de Vistoria para 

Receção Provisória da Empreitada “Reparação e Colocação de Passadiços na Praia da 

Vagueira”. Assim, deve a mesma ser aprovada/homologada pelo Dono de Obra”; ------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1– RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 APOIO DE PRAIA DO AREÃO – PROC.º E06/2019 -------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 21 de junho de 2019; ----------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 28 de junho de 2019; ------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 28 de junho de 2019: “Junto Auto de Receção Provisória do Apoio 

de Praia do Areão, para aprovação/homologação do Dono de Obra.”; -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de junho de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – CONTA FINAL DA EMPREITADA --------------------------------------------------------------------------- 

2.1 BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SOZA – PROC.º 

E06/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Conta Final da Empreitada, de 16 de maio de 2019; ------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 17 de junho de 2019; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 17 de junho de 2019: “Junto a Conta Final da Empreitada 

“Beneficiação de Arruamentos da Freguesia de Soza”. Deve o Dono de Obra, se assim 

o entender, aprovar/homologar a Conta Final.”; ---------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2 – CONTA FINAL DA EMPREITADA --------------------------------------------------------------------------- 

2.2 REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DA VAGUEIRA – 

PROC.º E05/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 04 de junho de 2019; ------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 11 de junho de 2019; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 11 de junho de 2019: “Junto Conta Final da Empreitada 

“Reparação e Colocação de Passadiços na Praia da Vagueira”, deve a mesma ser 

aprovada/homologada pelo Dono de Obra.”; -------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. --------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 9.ª FASE – REVISÃO 01 – RATIFICAÇÃO ------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 29 de maio de 2019, para efeitos de aprovação;  

 Informação da DPOP, de 12 de junho de 2019, concluindo:“…Face ao que antecede, sem 

inconveniente na aprovação do plano em questão pelo dono de obra. …”; --------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 13 de junho de 2019: “Tendo em conta a informação da fiscalização, pode 

o Dono de Obra aprovar o PST – 9ª fase – Revisão 01.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2019: “Aprovo. À Reunião de C.M. 

Para ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

4 – EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC.º E16/2017 – 

ALTERAÇÃO AO PROJETO – ROTUNDA – RETIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da empreitada supra, de 11 de junho de 2019, que a seguir se 

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

“Relativamente à empreitada e assunto supra referidos, informa-se: 

1. Em reunião de câmara de 04/04/2019, foram aprovados trabalhos a menos referentes 

à execução da rotunda que integra o projeto da presente empreitada. Porém o valor 

aprovado não se encontra correto, pelo que, em anexo encontra-se a proposta com o 

valor correto de trabalhos a menos. 

2. Será de referir que, o projetista apresentou as medições relativas ao projeto sem 

execução da rotunda. No entanto, verifica-se que dois dos artigos que foram anulados 

(artigos 2.6.4.2 e 4.7.2) são necessários para execução do projeto sem rotunda, pois 

correspondem ao dreno que acompanha toda a Rua das Abelhas. Assim, os mesmos 

não foram considerados trabalhos a menos. 

3. A presente alteração ao projeto implica ainda a execução de trabalhos a mais a 

preços contratuais e trabalhos a mais a preços não contratuais, correspondentes a 
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trabalhos para a correta interseção da Rua das Abelhas com a Rua Borda D’Água. 

Os mesmos constam dos quadros anexos à presente informação. 

4. Por oficio de 17/04/2019 da Câmara Municipal, foi solicitado à entidade executante 

preço para os trabalhos sem preço contratual, tendo sido respondido em 24/05/2019 

e 27/05/2019 pelos e-mail que se anexam. 

5. Em resumo e conforme anexos, teremos: 

5.1. Trabalhos a menos – 80.043,46€€ 

5.2. Trabalhos a mais a preços contratuais – 322,72€ 

5.3. Trabalhos a mais a preços não contratuais – 243,80€ 

6. No que respeita ao prazo da empreitada, tendo em conta os valores do ponto anterior, 

e face ao prazo inicialmente previsto (150 dias) para o valor dos trabalhos com a 

execução da rotunda, propõe-se que seja diminuído em 40 dias. Assim, o prazo da 

empreitada será de 110 dias acrescido da prorrogação de prazo graciosa de 120 dias 

aprovada em reunião de câmara de 21/03/2019, ou seja, até 30/06/2019. 

7. Não há quaisquer trabalhos a mais aprovados pelo dono de obra, pelo que os 

presentes trabalhos a mais (0,20%) não violam o limite definido na alínea c) do n.º 2 

do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos (40%) …”; --------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 13 de junho de 2019: “De acordo c/ a informação da fiscalização, deverá 

a deliberação da CMVagos ser retificada/corrigida nos termos da mesma informação da 

fiscalização de modo a que os valores da deliberação fiquem corrigidos.”; -------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de junho de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação tomada em reunião 

ordinária de 04 de abril de 2019, a saber: -------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar os trabalhos a menos respeitantes à construção da rotunda, no montante de 

80.043,46 € (oitenta mil, quarenta e três euros e quarenta e seis cêntimos); --------------------- 

 Aprovar os trabalhos a mais respeitantes à execução dos trabalhos necessários à correta 

interceção da Rua das Abelhas com a Rua Borda d’ Água, no montante de 566.52 € 

(quinhentos e sessenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos). ----------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – AVEIRIA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – PROC.º OEC 310/04 – 

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

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

 Requerimento de Aveiria – Empreendimentos Imobiliários, S.A., com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 16 de maio de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------ 

 Informação do NFM, de 21 de junho de 2019; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 21 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“ …Concordo com a informação prestada … Assim, deverá o processo ser remetido a reunião da 

CM … para deliberar quanto à intenção de ser declarada a caducidade da licença, nos termos da 

alínea d) do nº 3 e do nº 5, ambos do artigo 71º do RJUE, notificando a requerente nos termos da 

audiência prévia. Propõe-se ainda que seja deliberado que, na ausência de resposta da 

requerente, seja considerada operada a caducidade. A CM deverá pronunciar-se sobre o interesse 

na conclusão da obra … caso recaia decisão favorável sobre este aspeto …, será de notificar a 

requerente ….”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2019:“À Reunião da 

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse 

na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – AVEIRIA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – PROC.º OEC 311/04 – 

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

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

 Requerimento de Aveiria – Empreendimentos Imobiliários, S.A., com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 16 de maio de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------ 

 Informação do NFM, de 21 de junho de 2019; ------------------------------------------------------------ 
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 Parecer da CDU, de 21 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“ …Concordo com a informação prestada … Assim, deverá o processo ser remetido a reunião da 

CM … para deliberar sobre a intenção de ser declarada a caducidade da licença, nos termos da 

alínea d) do nº 3 e do nº 5, ambos do artigo 71º do RJUE, notificando o requerente nos termos da 

audiência prévia. Propõe-se ainda que seja deliberado que, na ausência de resposta do 

requerente, seja considerada operada a caducidade. A CM deverá ainda pronunciar-se sobre o 

interesse ou não na conclusão da obra … caso recaia decisão favorável sobre este aspeto…, será 

de notificar o requerente ….”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2019:“À Reunião da 

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse 

na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – HORÁCIO FERREIRA DINIS – PROC.º OEC 19/16 – QUINTÃ – CALVÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------- 

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

 Requerimento de Horácio Ferreira Dinis, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 

de maio de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 06 de junho de 2019, concluindo: “… Face ao exposto, entende-se que o 

presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara 

Municipal, por forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras 

realizadas e a utilização do edifício.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 12 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“… Conforme informação prestada… será de proceder em conformidade … submetendo o 

processo a reunião da CM nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a 

legalização das obras e sobre a utilização pretendida. …”; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2019:“À Reunião da 

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

o A informação do NFM, de 06 de junho de 2019; 

o O parecer da CDU, de 12 de junho de 2019; 

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 – INVEST NATURALSTONE, LDA – PROC.º OEC 173/18 – PARCELA 32 – ZIV – VAGOS E 

SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Invest Naturalstone, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 07 

de junho de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 13 de junho de 2019, concluindo: “… não se vê inconveniente no presente 

processo de legalização de alterações e ampliação de estabelecimento industrial – Arquitectura, 

Especialidades e Autorização de utilização.”; ------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 19 de junho de 2019; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 19 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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“… Concordo com a informação…. Deverá ser submetido o processo a reunião da CM, nos 

termos do artigo 34º do RMUE, para deliberação quanto à legalização das obras e à utilização 

pretendida. …”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2019:“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; 

o A informação da DU, de 13 de junho de 2019; 

o O parecer da CDU, de 19 de junho de 2019; 

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

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

5 – ARMANDO MARQUES PEREIRA – PROC.º OEC 22/19 – CARREGOSA – OUCA – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO -------------------------- 

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

 Requerimento de Armando Marques Pereira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

17 de junho de 2019, juntando elementos ao processo; -------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 17 de junho de 2019, concluindo: “… Face ao exposto, entende-se que o 

presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara 

Municipal, por forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras 

realizadas e a utilização do edifício.”; ---------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDU, de 26 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“… Concordo com a informação prestada… nos termos da conclusão da mesma, o processo reúne 

condições para ser submetido a reunião da CM, face ao artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 

34º do RMUE, para deliberação sobre a legalização das obras de alteração e sobre a utilização 

pretendida. …”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2019:“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; 

o A informação do NFM, de 17 de junho de 2019; 

o O parecer da CDU, de 26 de junho de 2019; 

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

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

6 – MARIA GRACIETE FANECA – PROC.º OLOU 02/18 – FONTE DE ANGEÃO – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO ------------------------------------ 

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

 Requerimento de Maria Graciete Faneca, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 31 

de janeiro de 2019, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 25 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
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“No seguimento do solicitado, e de acordo com os novos elementos entregues, cumpre-me 

informar o seguinte:  

1. A pretensão tem por objetivo o loteamento, de 2 lotes para habitação unifamiliar 

geminada, de um prédio situado na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, com 

o artigo nº 4721 R, confinante com a Rua Dr. Marques Barbosa. 

2. O terreno da pretensão encontra-se no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos, 

parcialmente inserido em solo urbano, na categoria espaços urbanizados de nível III e 

parcialmente inserido em solo rural na categoria de espaços agrícolas. 

A parte do terreno em solo rural encontra-se abrangida pelas restrições de utilidade 

pública da Reserva Agrícola Nacional (totalidade) e Reserva Ecológica Nacional – 

Áreas de Máxima Infiltração (parcialmente). 

3. A proposta de delimitação agora apresentada encontra-se totalmente em solo urbano, 

cumprindo assim o informado no ponto 4 da informação anterior.”; ----------------------- 

 Informação da DU, de 14 de junho de 2019, concluindo: ------------------------------------------------ 

“… o loteamento reúne condições para aprovação. …”; ------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 18 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“… a proposta de loteamento reúne condições de aprovação … sobre a presente operação de 

loteamento e outras idênticas, conclui-se não haver lugar a obras de urbanização. Nos termos do 

artigo 23º do RJUE, será de submeter a deliberação da CM o pedido de licenciamento da 

operação de loteamento.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de loteamento sem obras de 

urbanização.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 onze horas e trinta 

e dois minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  


