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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 28/2019, de 05 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de dezembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta 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: ----------------------------------------------- 

o No uso da competência que lhe é conferida pelo disposto no artigo 58.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, despachou 

favoravelmente, a pedido da senhora Vereadora Maria Dulcinia Martins Sereno, a 

sua passagem ao Regime de Vereadora a Meio Tempo, com efeitos a 01 de novembro 

de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

o As reuniões ordinárias do mês de janeiro de 2020, agendadas para os dias 02 e 16, 

passarão para os dias 09 e 23, à mesma hora e no mesmo local. ---------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar 2 questões: --------------- 

1. Plano dos Canis em Rede da CIRA. Qual o ponto de situação? ------------------------------ 
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2. Combate à vespa asiática – Quantos ninhos já foram abatidos? Quais os custos inerentes 

à inoculação de cada ninho? -------------------------------------------------------------------- 

Existem associações, como por exemplo a NATIVA, da zona de Braga, que são vigilantes 

e atacam os ninhos com técnicas novas em qualquer hora do dia/noite. A técnica usada 

consiste em dar alimento envenenado aos ninhos, conseguindo no espaço de um dia 

destruir o ninho e as abelhas. Pergunta se conhece estes métodos? -------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara, respondeu pela mesma ordem: ---------------------------------------- 

1. Plano dos Canis em Rede da CIRA – Estamos a concluir os projetos de execução dos 3 

canis - Ovar/Aveiro/Águeda. Posteriormente será lançado o concurso público. De igual 

modo está a estudar-se o modelo financeiro que vai ser usado para: 

 Construir os canis; 

 Gerir os canis. 

O espaço dos canis não será igual por Município. O custo de gestão estará associado aos 

espaços que tivermos disponíveis por Município. ----------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, Dulcinia Sereno também teceu algumas considerações sobre o 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Combate à vespa asiática – De momento não tem presente o número de ninhos abatidos 

mas na próxima reunião dará uma informação mais completa sobre o assunto. Conhece 

bem a Associação NATIVA pois trabalha com alguns Municípios da CIRA. Quanto a 

métodos refere que o INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

é a entidade que certifica os métodos de combate à vespa velutina. Tanto quanto julga 

saber nem todos os métodos são aprovados, nomeadamente alguns dos que são por 

envenenamento. Realizámos uma candidatura, através do Portugal 2020, para o combate 

à vespa velutina. Nesta data está suspensa. A nossa e a de outros municípios, por causa 

da não aprovação do PMDFCI, por parte do ICNF. -------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara deu ainda nota do ponto de situação do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios. --------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2020 – 

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

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

 Minuta de Contrato de Crédito; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDGF, de 02 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Minuta de contrato de acordo com a proposta apresentada em reunião de câmara de 

17.10.2019.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 02 de dezembro de 2019: “À Reunião de 

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

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

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

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

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

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

3 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 850.000,00 € – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES/SANCHEQUIAS – 2020 - 

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

  Ofícios-convite às instituições bancárias; ------------------------------------------------------------------ 

 Propostas das instituições bancárias; ------------------------------------------------------------------------ 

 Relatório de Análise das propostas, de 02 de dezembro de 2019, incluindo mapas comparativos, 

propondo “a contração do empréstimo junto do Banco BPI nas condições apresentadas.”; ------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 03 de dezembro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contração do empréstimo, junto do 

Banco BPI, nas condições apresentadas e que constam da análise de propostas da DGF. --------------- 

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

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

4 – TRANSPORTES ESCOLARES – PROTOCOLO – MUNICÍPIO DE VAGOS – RODOVIÁRIA 

DA BEIRA LITORAL, S.A. – REVOGAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de “Revogação do Aditamento ao Protocolo celebrado entre o Município de 

Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral S.A. em 3 de Novembro de 2006”, que a seguir se 

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

“Revogação do Aditamento ao Protocolo celebrado entre o Município de Vagos e a Rodoviária 

da Beira Litoral S. A. em 3 de Novembro de 2006 

Considerando que existe um protocolo entre o Município de Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral 

S. A., outorgado em 3 de Novembro de 2006, no qual são definidas obrigações de serviço de 

transporte rodoviário de passageiros e a respetiva compensação financeira pelas referidas 

obrigações.  

Considerando que o referido Protocolo foi objeto de um aditamento em 01 de Setembro de 2013, 

por forma a contemplar mais um circuito.  

Considerando que não se justifica manter esse circuito porquanto, a rede de transporte rodoviário 

de passageiros existente assegura as necessidades da população.  

Considerando que em consequência das atualizações ocorridas ao longo dos anos, por força do 

disposto na cláusula quarta do referido protocolo, é entendimento das partes que o valor diário 

constante da cláusula segunda, número 1, do mesmo, seja, presentemente, de 640,96 € (seiscentos 

e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), valor este que garante a viabilidade económica do 

correspondente serviço de transporte rodoviário de passageiros.  

Entre  

O Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 

número 90, 3840-420, Vagos, neste ato representado pelo seu Presidente da Câmara Municipal, 

com poderes bastantes para o ato, Silvério Rodrigues Regalado, titular do Cartão de Cidadão 

número 11606731 4 ZY5, com validade até 13/04/2020, adiante designado como Primeiro 

Outorgante,  

E  
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A Rodoviária Beira Litoral S. A., pessoa coletiva número 502 550 414, com sede na Avenida 

Fernão de Magalhães, Coimbra, com o capital social de € 6 008 349,22 (seis milhões e oito mil e 

trezentos e quarenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Coimbra sob o número 502 550 414, representada neste ato, com poderes bastantes 

para o ato, João Manuel Queirós Ferreira Lino, titular do Cartão de Cidadão número 07784952 

3 ZY0, com validade até 10/05/2020, adiante designado como Segundo Outorgante,  

É, de livre vontade entre as partes, celebrado o presente documento de revogação do aditamento 

ao protocolo outorgado em 3 de Novembro de 2006, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente documento tem por objeto a revogação do aditamento ao protocolo celebrado entre o 

Município de Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral S. A., em 3 de Novembro de 2006.  

Cláusula Segunda 

(Revogação do Aditamento de 1 de Setembro de 2013) 

É revogado o aditamento ao protocolo referido na cláusula anterior, outorgado em 1 de Setembro 

de 2013 entre o Município de Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral.  

Cláusula Terceira 

(Atualização ao valor constante da Cláusula Segunda) 

Para efeitos do disposto no número 1 da cláusula segunda do protocolo outorgado entre as partes, 

em 3 de Novembro de 2006, os outorgantes acordam entre si que o primeiro outorgante pagará à 

segunda outorgante o valor mensal de 640,96 € (seiscentos e quarenta euros e noventa e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

Cláusula Quarta 

(Considerações Finais) 

Em tudo o mais se mantém o disposto no protocolo celebrado em 3 de Novembro de 2006 entre 

as partes, sem prejuízo das disposições legais em vigor aplicáveis, nomeadamente, do definido no 

regime jurídico aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de Junho. 

Vagos, … de Dezembro de 2019”; --------------------------------------------------------------------------- 

  Informação n.º INF.0014.2019 do SE do NEDJ, de 02 de dezembro de 2019, propondo: “que a 

Câmara Municipal aprove o documento de revogação do aditamento ao protocolo referido, 

autorizando o Ex.mº Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo em representação do 

Município.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de dezembro de 2019: “Á Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo supra transcrito e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------- 

Deve o SE do NEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de dezembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 29.252,21 € (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e dois euros e vinte e um cêntimos). -- 

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 23 a 29 de novembro de 

2019 – 01 despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ – FESTA EM HONRA DE 

SANTO ANDRÉ – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ----------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 27 de novembro de 2019, requerendo 

“licenciamentos/autorizações para a realização da festa anual em honra de Santo André, 

no largo da Igreja de Santo André…isenção do pagamento de taxas”, nos dias 30 de 

novembro e 01 de dezembro de 2019; ------------------------------------------------------------ 



 
 

Ata n.º 28/2019, de 05 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

 Informação do NAJ, de 27 de novembro de 2019, concluindo: “… propõe-se que profira 

despacho no sentido de ser concedida a isenção das taxas e, consequentemente, seja o 

processo remetido à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º 3 

do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

ao abrigo da competência delegada conferida pelo Despacho do Exmo. Sr. Presidente 

de 04/01/2018.”; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Informação da CNAJ, de 28 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“…Assim, e em conformidade com a informação … proponho que remeta o pedido de 

isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de 

uma matéria da competência do órgão executivo. 

Atendendo à data em que se vai realizar o evento requerido, proponho que os assuntos 

da competência da Câmara Municipal sejam objeto de despacho pela Sr.ª Vereadora e 

remetidos à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 

35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.”; ------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 56,95 € (cinquenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 28 de novembro de 

2019:“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, que autoriza a isenção do pagamento de taxas. --------------------------------------------- 

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

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

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

4.2 ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 2.º PASSEIO DE 

PAIS NATAIS MOTORIZADOS ------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação dos Bombeiros de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal, em 15 de novembro de 2019, solicitando “parecer para levar a efeito 

o evento referido”, a realizar no dia 15 de dezembro de 2019; ------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 27 de novembro de 2019, concluindo: “…Relativamente ao 

pedido de isenção de taxas, informo que a competência relativamente a esta matéria é, 

nos termos n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

da Câmara Municipal. Assim, e tendo em consideração a natureza jurídica da 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos e o caráter social e 

solidário do evento, considera-se que se encontram reunidos os pressupostos legais para 

o deferimento da pretensão, ou seja, a isenção de taxas.”; ----------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 28 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“…Assim, e em conformidade com a informação … proponho que remeta o pedido de 

isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de 

uma matéria da competência do órgão executivo.”; -------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 15,45 € (quinze euros e quarenta e cinco cêntimos); ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 28 de novembro de 

2019:“Concordo com a informação técnica. À próxima reunião de Câmara, para 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 

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

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

5 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 40 – ADÉRITO DOS SANTOS ALBINO 

E MARIA DE LURDES MARQUES DOS SANTOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA ---------------- 

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

 Requerimento de Adérito dos Santos Albino e Maria de Lurdes Marques dos Santos, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de novembro de 2019, na qualidade de proprietários do 

lote 40 da ZIV, solicitando à Câmara Municipal de Vagos autorização para proceder à venda do 

referido lote à empresa Somengil – Soluções Integradas de Engenharia, S.A., pelo preço total de 

179.000,00 € (cento e setenta e nove mil euros), ou seja 47,86 €/m2. Questionando ainda se o 

Município de Vagos pretende exercer o direito de preferência. ----------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 02 de dezembro de 2019; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 02 de dezembro de 2019: “À reunião de 

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

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

venda do lote n.º 40 da ZIV e autorizar a venda do mesmo à SOMENGIL – Soluções Integradas de 

Engenharia, S.A., pelo preço total de 179.000,00 € (cento e setenta e nove mil euros). -------------------- 

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

6 – NATÁL(I)A TERRA DO PAI NATAL 2019 – PISTA DE GELO – FIXAÇÃO DE PREÇOS ----- 

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

 Informação do CDCAJ, de 02 de dezembro de 2019, propondo que “a Câmara Municipal, em 

função dos custos inerentes a este equipamento e dos objetivos que pretende alcançar com esta 

iniciativa, delibere, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 21.º, da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, conjugado com a alínea e), do n.º 1, do artigo 33.º, do RJAL, ou seja fixar os preços 

desses bilhetes.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de dezembro de 2019: “À Reunião 

da CM.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de utilização bem como fixar 

os preços para a utilização da pista de gelo, a saber:------------------------------------------------------------- 

 Crianças até aos 12 anos – 1,00€/20 minutos; 

 A partir dos 12 anos – 2,00€/20 minutos. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – COMPOSITE SOLUTIONS, LDA – PROC.º OEC 144/19 – LOTE 90 – ZONA INDUSTRIAL 

DE VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTURA DA EDIFICAÇÃO ---------------------------- 

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

 Requerimento de Composite Solutions, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de novembro de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPOP, de 30 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“… 3. Verificou-se que a proposta apresentada excede a altura máxima permitida no plano de 

pormenor, o requerente justificou o facto com a necessidade da sua atividade industrial, 

nomeadamente a fabricação de plataformas flutuantes e embarcações (não metálicas e metálicas), 
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de recreio e de desporto e construção e instalação de sistemas de monitorização marítima, 

ambiental e meteorológica, que obriga a um pé direito livre de 8m, 9.70m à cumeeira para a 

utilização de pontes rolantes. … 

4. Salvaguardando o referido no ponto 3 a proposta de edificação cumpre com o definido no 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos.”; ------------------------------------------------------ 

 Informação da DU, de 22 de novembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

1. Trata-se de projeto de arquitectura de estabelecimento industrial. 

2. Deverá aguardar-se a Deliberação de Câmara Municipal relativamente ao referido no 

ponto 3, da informação do Planeamento de 30/10/2019. 

3. Nos restantes aspectos, o projeto de arquitectura apresentado reúne condições para 

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

 Parecer da CDU, de 25 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada … Assim, será de submeter o processo a reunião da CM, 

para deliberação quanto à aceitação da fundamentação para a altura proposta para a edificação 

(alínea d) do artigo 8º do regulamento do PPZIV). Caso seja aceite, não se verá inconveniente na 

aprovação do projeto de arquitetura…”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de novembro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a altura pretendida, bem como o projeto 

de arquitetura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

quarenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


