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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2019, de 31 de janeiro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e nove minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, 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, Carla Manuela Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2018 – ALTERAÇÃO N.º 15 E 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 – ALTERAÇÃO N.º 14 – RETIFICAÇÃO -- 

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

retificou a alteração n.º 15 ao orçamento 2018 e a alteração n.º 14 ao plano plurianual de investimentos 

2018, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 14 a 25 de janeiro de 2019 

- 02 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 06 a 19 de janeiro de 2019 - 13 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

2 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VAGOS – DECIR – DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCENDIOS RURAIS ---------- 

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

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

entrada nesta Câmara Municipal em 18 de outubro de 2018, solicitando um subsídio para fazer 

face ao pagamento de reforço do DECIR, no montante de 10.000,00 € (dez mil euros); ------------ 

 Informação do CDCAJ, de 24 de outubro de 2018, concluindo: “… 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.”; --------------------------- 

 Requisição n.º 210 no valor de 10.000,00 € (dez mil euros); -------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2018:“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. ----------------------------------- 

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

 



 
 

Ata n.º 03/2019, de 31 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

 

3 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – VERSUS CAFFÉ – LOMBOMEÃO – 

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

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

 Requerimento de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 07 de janeiro de 2019, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «VERSUS CAFFÉ», sito em Lombomeão - Vagos, seja alargado como segue: ------ 

o Todos os sábados do ano 2019 das 02H00M às 04H00M ------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 14 de janeiro de 2019; ---- 

 Parecer favorável da GNR, de 22 de janeiro de 2019; ---------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 25 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“I – Pretensão: 

Em 07/01/2019 o requerente Sérgio Pedro Rocha Sarabando, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Versus Caffé”, sito na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 458, no 

lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos e Santo António, solicitou à Câmara Municipal o 

alargamento de horário de funcionamento para todos os sábados do ano 2019, das 02h00 às 

04h00. 

II – Enquadramento regulamentar e análise da pretensão do requerente: 

Antes de mais, importa referir que, por se tratar de um pedido de alargamento de horário de 

funcionamento, a pretensão do requerente tem que ser analisada ao abrigo do Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Vagos, publicado na 2.ª série 

do Diário da República, n.º 137, de 16 de julho de 2015, através do Edital n.º 644/2015, de ora 

em diante designado por Regulamento. 

De acordo com o artigo 2.º do Regulamento, os estabelecimentos de venda ao público e de 

prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos, podem funcionar livremente, exceto entre 

as 02H00 e as 06H00, período este que têm de estar encerrados. 

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que a Câmara Municipal pode reduzir 

a restrição referida no artigo anterior, alargando o período de funcionamento para vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, desde que se encontrem preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:  
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a) O pedido seja devidamente fundamentado, por razões de ordem turística, cultural ou outra;  

b) Sejam respeitados os níveis de ruído impostos pela legislação em vigor, tendo em vista a 

salvaguarda do direito à tranquilidade, repouso e segurança dos cidadãos residentes;  

c) Sejam respeitadas as condições de circulação e estacionamento do local;  

d) Não forem desrespeitadas as características socioculturais e ambientais da zona. 

No caso em apreço, o requerente justifica o seu pedido com os eventos que irá realizar durante o 

ano 2019.  

Mais, verificou-se que até à presente data não há registos de queixas em matéria de ruído sobre 

o referido estabelecimento. 

No que concerne à instrução do pedido de alargamento de horário de funcionamento, o n.º 3 do 

referido artigo 3.º estabelece que deverá ser formulado com uma antecedência de quinze dias 

úteis, e deve ser instruído com os seguintes documentos:  

a) Requerimento;  

b) Ata da reunião da assembleia de condóminos onde tenha sido deliberado não haver 

inconveniente no alargamento do horário, nos casos em que o estabelecimento se encontre 

instalado em edifício de habitação coletiva;  

c) Outros, que a câmara municipal solicitar para ponderação do pedido de alargamento. 

Ora o requerente apresentou o requerimento próprio para o efeito. Foram, ainda, anexos ao 

pedido os documentos a seguir mencionados, que constam no arquivo documental desta Câmara 

Municipal: 

a) Alvará de autorização de utilização do estabelecimento; 

b) Mera Comunicação Prévia da exploração do estabelecimento. 

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que o requerente procedeu à mera comunicação 

prévia para a exploração do estabelecimento em causa, que possui o alvará de autorização de 

utilização n.º 5/2007, para o uso a qua se destina (Estabelecimento de Restauração e Bebidas).  

Por sua vez, o n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que para o alargamento do período 

de funcionamento, ouvir-se-á, previamente e no prazo de dez dias úteis, a junta de freguesia e a 

Guarda Nacional Republicana, bem como outras entidades que a Câmara Municipal entenda por 

conveniente.  

Em 09/01/2019 foi solicitado parecer à junta de freguesia de Vagos e Santo António e à GNR do 

Posto Territorial de Vagos. 

A junta de freguesia no seu parecer refere que nada tem a opor ao horário pretendido pelo 

“Versus Caffé”, desde que o mesmo não seja alvo de reclamação pelos moradores da área de 

implantação do estabelecimento.  

Por sua vez, a GNR refere no seu parecer que não vê inconveniente à concessão do alargamento 

de horário de funcionamento, desde que: 
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 Seja acautelado, por parte do explorador, no interior e exterior do estabelecimento para que 

não surjam eventuais atos que afectem a paz pública bem como a tranquilidade dos moradores, 

provocados por clientes/frequentadores do espaço; 

 A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas de saúde e 

bem-estar dos vizinhos, sendo que em caso de reclamação de ruído produzido, deverá ser de 

imediato adoptado as medidas adequadas para reduzir o incómodo produzido, eliminando a sua 

fonte. 

III – Conclusão: 

Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da junta de freguesia de Vagos e Santo 

António, não se vê inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de 

funcionamento para todos os sábados do ano 2019, das 02h00 às 04h00. 

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

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 25 de janeiro de 2019: “À próxima 

reunião de Câmara Municipal.”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento para todos os sábados, do ano de 2019, das 02H00M às 04H00M. ------------------------ 

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

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

4 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ BOA HORA – GAFANHA DA BOA HORA – 

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

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

 Requerimento de Nuno Rafael Matos Sarabando, de 22 de janeiro de 2019, requerendo que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Boa Hora», sito em Gafanha 

da Boa Hora - Vagos, seja alargado como segue: ----------------------------------------------------------  

o Dia 02 de fevereiro de 2019 das 02H00M às 04H00M ---------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 23 de janeiro de 2019; ----- 

 Parecer favorável da GNR, de 24 de janeiro de 2019; ---------------------------------------------------- 

 Informação da NAJ, de 24 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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“I – Pretensão: 

Em 22/01/2019 o requerente Nuno Rafael Matos Sarabando, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Café Boa Hora”, sito na Rua Principal, n.º 232, na freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, solicitou à Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento 

para o dia 02 de fevereiro de 2019, das 02h00 às 04h00. 

II – Enquadramento regulamentar e análise da pretensão: 

Antes de mais, importa referir que, por se tratar de um pedido de alargamento de horário de 

funcionamento, a pretensão do requerente tem que ser analisada ao abrigo do Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Vagos, publicado na 2.ª série 

do Diário da República, n.º 137, de 16 de julho de 2015, através do Edital n.º 644/2015, de ora 

em diante designado por Regulamento. 

De acordo com o artigo 2.º do Regulamento, os estabelecimentos de venda ao público e de 

prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos, podem funcionar livremente, exceto entre 

as 02H00 e as 06H00, período este que têm de estar encerrados. 

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que a Câmara Municipal pode reduzir 

a restrição referida no artigo anterior, alargando o período de funcionamento para vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, desde que se encontrem preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) O pedido seja devidamente fundamentado, por razões de ordem turística, cultural ou outra;  

b) Sejam respeitados os níveis de ruído impostos pela legislação em vigor, tendo em vista a 

salvaguarda do direito à tranquilidade, repouso e segurança dos cidadãos residentes;  

c) Sejam respeitadas as condições de circulação e estacionamento do local;  

d) Não forem desrespeitadas as características socioculturais e ambientais da zona. 

No caso em apreço, o requerente justifica o seu pedido apenas referindo que pretende realizar 

uma festa.  

Mais, verificou-se que até à presente data não há registos de queixas em matéria de ruído sobre 

o referido estabelecimento. 

No que concerne à instrução do pedido de alargamento de horário de funcionamento, o n.º 3 do 

referido artigo 3.º estabelece que deverá ser formulado com uma antecedência de quinze dias 

úteis, e deve ser instruído com os seguintes documentos:  

a) Requerimento;  

b) Ata da reunião da assembleia de condóminos onde tenha sido deliberado não haver 

inconveniente no alargamento do horário, nos casos em que o estabelecimento se encontre 

instalado em edifício de habitação coletiva;  
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c) Outros, que a câmara municipal solicitar para ponderação do pedido de alargamento. 

Ora o requerente apresentou o requerimento próprio para o efeito. Foram, ainda, anexos ao 

pedido os documentos a seguir mencionados, que constam no arquivo documental desta Câmara 

Municipal: 

c) Alvará de autorização de utilização do estabelecimento; 

d) Mera Comunicação Prévia da exploração do estabelecimento. 

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que o requerente procedeu à mera comunicação 

prévia para a exploração do estabelecimento em causa, que possui o alvará de autorização de 

utilização n.º 1/13, para o uso a qua se destina (Café).  

Por sua vez, o n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que para o alargamento do período 

de funcionamento, ouvir-se-á, previamente e no prazo de dez dias úteis, a junta de freguesia e a 

Guarda Nacional Republicana, bem como outras entidades que a Câmara Municipal entenda por 

conveniente.  

Em 23/01/2019 foi solicitado parecer à junta de freguesia de Gafanha da Boa Hora e à GNR do 

Posto Territorial de Vagos. 

A junta de freguesia no seu parecer refere que vem emitir um parecer favorável à concessão de 

alargamento de horário ao estabelecimento denominado Café Boa Hora até às 04h00, dado que 

não tem havido qualquer reclamação.  

Por sua vez, a GNR refere no seu parecer que não vê qualquer inconveniente à concessão de 

alargamento de horário do referido estabelecimento, para o dia (02-02-2019), desde que não 

implique conflitos com os moradores, nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e 

eventual excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída 

dos seus clientes. 

III – Conclusão: 

Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da junta de freguesia, não se vê 

inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para o dia 

02 de fevereiro de 2019, das 02h00 às 04h00. 

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

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

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 25 de janeiro de 2019: “À próxima 

reunião de Câmara Municipal.”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento no próximo dia 02 de fevereiro, das 02H00M às 04H00M. --------------------------------- 

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

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

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

 Ata n.º 1 do júri do procedimento, datada de 25 de janeiro de 2019, propondo, com base na alínea 

c) do n.º 1, do artigo 79.º, conjugado com o artigo 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 

a revogação da decisão de contratar; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 25 de janeiro de 2019: «Revogue-se a decisão de 

contratar, nos termos da proposta do júri. À Reunião da CM para ratificação». -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Presidente.  ------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada sobre este mesmo processo, na 

reunião do pretérito dia 10 de janeiro de 2019. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

E06/2018 – ADJUDICAÇÃO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ------------------------ 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 02 de janeiro de 2019, propondo: “a adjudicação ao 

concorrente classificado em 1.º lugar, ou seja, Socitop, Unipessoal, Lda, pelo montante de 

324.755,78 € (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e setenta e oito 

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

 Minuta do contrato; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 22 de janeiro de 2019: “À Reunião de C.M. Para 

adjudicar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Reparação de Infraestruturas 

na Zona Industrial de Vagos”, ao concorrente Socitop, Unipessoal, Lda, pelo montante de 324.755,78 

€ (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), 

conforme relatório final do júri do procedimento.  --------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato.-------------------------------------------- 
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Deve a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------------- 

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

2 – INTERVENÇÃO DE CORREÇÃO TORRENCIAL – LEVADAS DO BOCO – PROC. º 

E04/2018 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 01 – ABERTURA DE ESTALEIRO – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 21 de janeiro de 2019, para efeitos de 

aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 21 de janeiro de 2019: “Pode ser aprovado o Plano de Segurança e Saúde 

com as condições propostas pela Coordenação de Segurança da Obra. Após a aprovação deve 

esta ser comunicada aos interessados”; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 22 de janeiro de 2019: “Aprovo o PSS, nas 

condições propostas. À Reunião de C.M. para ratificar”. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 149/17 – FONTE DE ANGEÃO – FONTE 

DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALINHAMENTO DE MURO  

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

 Requerimento de Marco Manuel Morais Lancha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 06 de abril de 2018, juntando elementos ao processo 149/17; -------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 24 de janeiro de 2018, concluindo: ----------------------------------------- 

“…  
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5. Assim e tendo em atenção o informado anteriormente, o estudo da envolvente, o carácter das 

vias em questão e o referido no ponto 2 da informação o alinhamento do muro a nascente (rua 

principal) encontra-se de acordo com o definido para aquela via, ou seja a 5 m do eixo.  

Relativamente ao muro a norte (rua nossa senhora da saúde) o alinhamento do muro de vedação 

deveria ser de 5m ao eixo da via, verifica-se que o muro de vedação não cumpre com o 

alinhamento.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Declaração da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, de 31 de março de 2018, 

declarando: “relativamente ao alinhamento de construção de muro, no artigo rústico com o 

número 2396, situado em Matias – Parada de Cima, desta Freguesia, foi feito um acordo verbal 

– um acordo de cavalheiros – entre a Câmara Municipal de Vagos representada na altura pelo 

Sr. Vereador Fernando Capela, a Junta de Freguesia e os herdeiros proprietários do referido 

artigo, que era cedido uma faixa de terreno com cerca de um metro e oitenta em toda a sua 

extensão, sendo que o alinhamento do muro iria permanecer junto às caixas de drenagem de 

águas pluviais. …”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 10 de abril de 2018, concluindo: “3. Mantenho e remeto para a 

informação por mim prestada anteriormente, deixando à consideração superior a questão da 

declaração da Junta de Freguesia.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 11 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Remete-se a informação …prestada no seguimento da anterior (24/1/18) e da declaração da JF, 

no que diz respeito ao alinhamento do muro a Norte (Rua da Nª Srª Saúde). À consideração 

superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de janeiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alinhamento e a manutenção do muro 

de vedação, devendo a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, registar na Conservatória do Registo 

Predial, ónus de renúncia e apresentar o documento comprovativo nesta Câmara Municipal. -------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – REDERIA – INNOVATION, S.A. – PROC.º 3/18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – VAGOS 

E SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – PARCELA 99 ------------- 

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

 Requerimento de Rederia Innovation, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

12 de outubro de 2018, requerendo licenciamento de uma operação de loteamento; ---------------- 

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

“De acordo com o solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. A pretensão encontra-se inserida na área de intervenção do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Vagos, mais precisamente na parcela 99. Neste lote já se encontra uma 

edificação licenciada (Proc. N.º 308/04). 

2. A proposta de fracionamento/loteamento apresentada tem como finalidade a divisão da 

parcela 99 do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos em dois lotes. 

3. De acordo com o definido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 8ºA do regulamento do Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos é possível o fracionamento de parcelas em lotes, 

sem prejuízo da edificabilidade e das regras dispostas na planta síntese e quadro síntese, 

nomeadamente no que diz respeito aos afastamentos e alinhamento na parcela original. 

4. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo 7º a parcela 99 está definida no plano para 

unidades industriais e outras atividades económicas consideradas complementares e 

compatíveis com as mesmas. 

5. A proposta de loteamento apresentada cumpre com o definido no Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos,”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 12 de dezembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no processo 

de fracionamento da parcela 99, da ZIV, através de loteamento sem obras de urbanização.”; ---- 

 Parecer da CDU, de 14 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“ …. Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23º do RJUE, o processo deverá ser 

submetido a reunião da CM, para deliberar sobre a pretensão (de licenciamento de operação de 

loteamento sem obras de urbanização), uma vez que reúne condições de aprovação. À 

consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de janeiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento, sem obras de urbanização. 

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

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

3 – PRIO ENERGY, S.A. – PROC.º 104-A/08 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO DE VAGOS 

– OBRAS DE EDIFICAÇÃO – CADUCIDADE ------------------------------------------------------------------ 

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

 Parecer da CDU, de 30 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Conforme informação da SADU, a requerente não veio dar cumprimento à n/ notificação no 

prazo de um ano, nem efetuou o pagamento das taxas, o que corresponderá a caducidade (n.º 2 

do artigo 71º do RJUE), a ser declarada pela CM, após audiência prévia do interessado (nº 5 do 

mesmo artigo).”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de janeiro de 2019:“À Reunião da 

Câmara Municipal para deliberar sobre a caducidade do presente procedimento, nos termos do 

n.º 5 do artigo 71.º do RJUE”. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – DYNAMIC BREEZE – UNIPESSOAL, LDA – PROC.º 13/15 – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

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

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

 Requerimento de Dynamic Breeze – Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 18 de dezembro de 2018, apresentando exposição relativa ao processo 13/15; ----- 

 Informação da DU, de 15 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 
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1. Conforme referido anteriormente, foi apresentado parecer favorável condicionado das 

I.P. de 28/05/2018. 

2. Foi apresentada exposição justificativa relativa à altura das construções no limite do 

terreno, sendo que face à questões referidas será de aceitar a altura apresentada. 

3. No mesmo requerimento, foi apresentada exposição relativamente ao enquadramento da 

pretensão no n.º 3, do artº 5º, do RMUE, devendo, antes de mais, a Câmara Municipal 

pronunciar-se. 

À consideração superior.”; -----------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 15 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Trata-se do pedido de licenciamento de obras de alteração e de ampliação executadas e 

transmitidas à CM, ao abrigo do artigo 83º do RJUE, dentro do prazo do alvará de licença. A 

requerente apresenta exposição justificando as questões levantadas na informação anterior … 

(especificamente quanto à altura das ampliações efetuadas e ao seu afastamento nulo, a sul). 

Concordo com a informação… quanto à aceitação da justificação da requerente para a altura da 

edificação e, sendo de submeter a deliberação da CM nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, 

quanto à implantação das construções (ampliações). Á consideração superior.”; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de janeiro de 2019:“À Reunião da 

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

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

implantação das edificações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e vinte e oito 

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

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


