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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2019, de 14 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia catorze de novembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e quatro 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé para informar que a Câmara Municipal 

participou no Festival ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, obtendo dois 

prémios: 

 O 2.º  lugar na categoria de “Cultura”, com o vídeo promocional do “Museu do Brincar”; 

 O 2.º lugar na categoria de “Lugar de Sonho”, com o vídeo promocional principal “até 

onde queremos ir”.  

Neste festival participaram 15 países, sendo um festival com uma projeção internacional muito 

grande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar que, na GALA “Litoral Awards 2019”, o Museu 

do Brincar foi premiado com o galardão na categoria “Cultura” e o munícipe vaguense Ricardo 

Panela também foi premiado nesta gala na categoria “Revelação”. ------------------------------------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transmitir a sua satisfação pela conquista destes 

prémios e dar nota aos interessados. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 22, 23, 24 e 25, de 19 de setembro e 03, 17 e 31 de outubro de 2019, 

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

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

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

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, não votou a proposta da ata n.º 22/2019, de 19 de 

setembro, pois não esteve presente na reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – PROPOSTA DE REVISÃO DO ZONAMENTO 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação via e-mail da DAS – Direção de Serviços de Avaliações – da Autoridade Tributária 

e Aduaneira, de 24 de outubro de 2019, apresentando proposta de revisão de zonamento; --------- 

 Relatório preliminar do perito local, de 10 de setembro de 2019; --------------------------------------- 

 Informação do DDC, de 5 de novembro de 2019; --------------------------------------------------------- 

 Extratos da cartografia com as propostas de Zonamento – Coeficientes de Localização – para 

Habitação, Comércio, Indústria e Serviços; ---------------------------------------------------------------- 

 Extratos da cartografia com a proposta para percentagem do valor dos terrenos; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2019: “Concordo com a 

proposta apresentada e aprovo a mesma. Solicito que se informe os serviços da AT sobre a 

aprovação. Remeta-se à próxima R. C. para ratificação.”. ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

perito local, ratificando assim o despacho de concordância do senhor Presidente da Câmara. --------- 
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Deve o DC proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

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

DA BEIRA LITORAL, SA – REVOGAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de novembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 43.412,74 € (quarenta e três mil, quatrocentos e doze euros e setenta 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), no período de 29 de setembro a 08 de 

novembro de 2019 – 11 despachos. ------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 29 de setembro a 02 de novembro de 2019 – 18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – FARMÁCIAS – ESCALAS DE TURNOS – ANO 2020 – RATIFICAÇÃO ---------------------------- 

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

 Comunicação via email da ARSCENTRO, de 01 de outubro de 2019, remetendo: “… para 

aprovação, a proposta de escalas de turnos do Município de Vagos, pertencentes ao Distrito de 

AVEIRO, a entrar em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2020 …”; --------------------------------- 

 Farmácias - Escalas de Serviço – Vagos 2020; ------------------------------------------------------------ 

 DL 53/2007, de 8 de março – Alterado e republicado por DL 172/2012, de 1 de agosto; ----------- 

 Portaria 277/12, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 Informação do DDC, de 21 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“… Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de 

setembro, na atual redação, a ARS Centro remeteu, «para aprovação, a proposta de escala de 

turnos das farmácias do Município de Vagos, …a entrar em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 

2020». 

O parecer deve ser emitido até ao dia 30 de outubro. 

Caso o parecer não seja emitido dentro do prazo legal, a ARS aprova as escalas de turnos e disso 

informa a Câmara Municipal (n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º da Portaria supra). 

Considerando que a próxima reunião desta Câmara Municipal está agendada para o dia 31 de 

outubro, a Câmara Municipal só poderá responder atempadamente através de despacho do 

Presidente da Câmara que deverá ser ratificado «na primeira reunião realizada após a sua 

prática, sob pena de anulabilidade.»”; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de outubro de 2019: “Concordo. Proceda-se em 

conformidade.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Comunicação do DDC para a ARSCENTRO, de 30 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve:  

“Encarrega-me o senhor Presidente da Câmara de informar que proferiu despacho de aprovação 

da proposta de escala de turnos das farmácias do Município de Vagos que lhe foi apresentada e 

que será submetido a ratificação do executivo na próxima reunião ordinária, a realizar no dia 14 

de novembro de 2019.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

6 – ACIDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – LUÍS CÂNDIDO FERNANDES 

MARQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Participação do acidente do senhor Luís Cândido Fernandes Marques, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de dezembro de 2018, referindo: “Ao circular na rua de Alta Tensão 

com o meu veículo sentido marcha Mira, bati no buraco não sinalizado danificando o pneu 

dianteiro e o pneu traseiro e respectivas jantes.”; -------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 11 de julho de 2019; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 17 de julho de 2019: ---------------------- 

“a) concordo com a informação técnica 

  b) Proceda-se à audiência prévia do interessado em cumprimento do disposto no art. 121.º do 

CPA.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 23 de setembro de 2019, concluindo: “Nestes termos, sou do parecer 

que a pretensão deverá ser indeferida com base na … informação técnica de 11/07/2019….”; --- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 07 de novembro de 2019: “Concordo 

com a informação apresentada, devendo a mesma ser remetida à próxima reunião de Câmara, 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 23 de setembro de 2019. ------------------ 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ausentou-se da sala de reuniões pelo que a 

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

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

7 – PROJETO MEMORIZAR – CONTRIBUIÇÃO PRIVADA DO INVESTIDOR SOCIAL – 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do NAS, de 06 de novembro de 2019, concluindo: ----------------------------------------- 

“Considerando a Câmara Municipal de Vagos, enquanto investidor social do Projeto Memorizar, 

e atendendo a respetiva cabimentação que se anexa para o período de três anos (2019, 2020 e 

2021), propõe-se o pagamento anual da respetiva comparticipação deste Projeto.  
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Ano Comparticipação Privada 

2019 30 632.01€ 

2020 23 169.51€ 

2021 24 177.51€ 

Total 77 979.03€ 

 

O apoio deverá ser pago anualmente à Santa Casa da Misericórdia, promotora do Projeto, 

durante os três anos previstos do seu funcionamento, até perfazer o valor total da comparticipação 

prevista até 2021, no valor total de 77 979.03€.”; -------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 2695 no valor de 30.632,01€ (trinta mil, seiscentos e trinta e dois euros e um 

cêntimo), para o ano em curso e 47.347,02€ (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete euros 

e dois cêntimos), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, Prof. Pedro Bento, de 07 de novembro de 2019: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento anual das 

comparticipações supra indicadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

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

8 – TRANSPORTES ESCOLARES – PROC.º 2/2019 - ENSINO SECUNDÁRIO – PEDIDO DE 

COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Encarregada de Educação, de 21 de outubro de 2019; ------------------------------- 

 Declaração do Escalão do Abono de Família - Segurança Social, de 08 de agosto de 2019; -------- 

 Certidão de matrícula do Colégio Diocesano de N.ª Sr.ª da Apresentação, de 14 de outubro de 

2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 Requisição de cartão de Transporte; ------------------------------------------------------------------------- 

 Certidão negativa de IRS do ano 2018; --------------------------------------------------------------------- 
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 Informação do NAS, de 06 de novembro de 2019, propondo: “Face ao exposto e atendendo à 

situação de grave carência económica da família, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos 

assuma o pagamento mensal dos passes escolares a 100%, de forma a permitir a frequência 

regular da escola e a prevenção de uma possível situação de absentismo ou abandono escolar. 

Período do Apoio: novembro de 2019 a julho de 2020”; ------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 08 de novembro de 2019: “Á Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento mensal do passe escolar a 

100%, de acordo com a informação do NAS. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/DIS/2019 ---------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório final apresentado pela instrutora, dr.ª Susana Jesus, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais, relativamente ao processo disciplinar n.º 01/DIS/2019, 

mandado instaurar pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, em 15 de janeiro de 2019; ------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e conforme proposta da instrutora, aplicar a pena 

de multa correspondente a 300,00 € (trezentos euros). ---------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

E06/2018 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação via email da empresa Socitop, de 08 de outubro de 2019, solicitando uma 

prorrogação de prazo de 75 dias; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da equipa de fiscalização da DPOP, de 18 de outubro de 2019, que a seguir se 

transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Tenho a informar. 

 O prazo da obra começou a contar no dia 27 de Junho de 2019, com a comunicação da 

aprovação do PSS, estando a sua conclusão prevista para 22 de Novembro de 019. 

 A obra teve o seu início no terreno em 27 de Agosto de 2019. 

 Os motivos invocados pelo empreiteiro para a prorrogação do prazo, são da sua 

responsabilidade e não do Dono de Obra. 

 No caso de ser concedida a prorrogação de prazo solicitado a obra terminará em 5 de 

Fevereiro de 2020, devendo a mesma ser graciosa, devendo ser apresentado os respetivos planos 

de trabalhos, equipamentos, mão de obra e pagamentos.”; --------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 21 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------  

“Concordo c/ a informação da fiscalização da empreitada em causa. 

Chamo a atenção que as razões invocadas pela entidade executante para o pedido de prorrogação 

são exclusivamente da responsabilidade da mesma. 

Deve o Dono de Obra decidir se aceita o pedido de prorrogação do prazo em 75 dias.”; ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de outubro de 2019: “À Reunião de C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa do prazo 

solicitado (setenta e cinco dias). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o empreiteiro a apresentar planos de trabalhos, de 

equipamento, de mão-de-obra e de pagamentos. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC.º E15/2019 

– NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – 

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

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

 Informação do CDPOP, de 24 de outubro de 2019, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Arq.º Pedro Castro (Diretor de Fiscalização) 

Eng.º André Nunes 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de outubro de 2019:“Aprovo. À Reunião de 

C.M., para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – PROC.º E06/2016 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ----------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da obra, de 05 de novembro de 2019, anexando o auto de receção 

provisória, datado de 30 de setembro de 2019; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 05 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“ Junto se remete Auto de Vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada em questão. 

Verificou-se que a obra encontra-se em condições de ser recebida, assim deve o dono de obra 

aprovar/homologar a receção em causa.”; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 05 de novembro de 2019:“À Reunião de 

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

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

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

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

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – PROC.º E06/2016 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da obra, de 05 de novembro de 2019, anexando a Conta Final da 

empreitada, datada de 14 de outubro de 2019; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 05 de novembro de 2019: “Junto se anexa Conta Final da empreitada em 

epígrafe. Deve a mesma ser remetida para Reunião de Câmara para que esta possa 

homologar/aprovar a conta final.”; ------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 05 de novembro de 2019:“À Reunião de 

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

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

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA PONTE DE FAREJA – PROJETO DE EXECUÇÃO – 

APROVAÇÃO - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Projeto de Execução de “Requalificação da Antiga Ponte de Fareja”; --------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 

“No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte: 

1. Junto se anexa o projeto de execução “Requalificação da Antiga Ponte de Fareja”. 

2. O projeto tem como objetivo a preservação e recuperação da ponte de Fareja no sentido 

de lhe dar uma nova vida preservando a sua história integrando-a na paisagem e na 

topografia existente. O projeto procura igualmente melhorar os acessos, nomeadamente, 

pedonal e cicláveis entre as duas margens do rio boco.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 13 de setembro de 2019:“Aprovo 

o projeto. À Reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

6 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC. º E15/2019 

– 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 08 de novembro de 2019, para efeitos de 

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

 Parecer do CDPOP, de 08 de novembro de 2019: “De aprovar o presente DPSS, nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança da obra. A decisão deverá ser comunicada aos 

interessados”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 08 de novembro de 2019: “Aprovo, à reunião 

de Câmara para ratificação”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

7 – CENTRO NÁUTICO E PISCATÓRIO DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º E20/2019 – 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO – INICIO DO PROCEDIMENTO -------------------- 

Presente Proposta de Deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 13 de novembro de 2019, que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Obras Públicas proceda à abertura de procedimento para 

a empreitada “Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira” – Proc.º E20/2019. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e a minuta 

do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 800.000,00 € (oitocentos mil euros); 

c) Decidir a não adjudicação por lotes com base na seguinte justificação: 

 Tendo em conta a natureza dos trabalhos a contratar/executar são tecnicamente incindíveis 

pelo que por motivos funcionais e técnicos, a gestão, pela entidade adjudicante, de um único 

contrato revela-se essencial e mais eficiente. 

d) Que o prazo de execução seja de 12 meses; 

e) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

f) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

g) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 



 
 

Ata n.º 26/2019, de 14 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e impedimentos pela 

Assistente Técnica Paula Sarabando. 

h) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com as 

subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da 

mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – DORINDO SIMÕES OLIVEIRA – PROC.º OEC 4/12 – COVÃO DO LOBO – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – CADUCIDADE DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Dorindo Simões Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

19 de agosto de 2018, requerendo licença de obras inacabadas referente ao alvará de construção 

n.º 53/14; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 24 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Trata-se de uma licença especial para obras inacabadas. 

2. A Câmara Municipal deverá deliberar em conformidade com o nº 2, do artº 40º do 

RMUE. 

Em caso de deliberação positiva quanto à conclusão da obra, deverá a Câmara 

Municipal deliberar a intenção de declarar a caducidade do processo original, devendo 

ser notificado o requerente para efeitos de audiência prévia. 

3. Nos restantes aspectos não se vê inconveniente na pretensão.  

 Parecer da CDU, de 28 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …. Assim, nos termos da alínea d) do nº 3 e nº 5 do artigo 

71º do RJUE, não tendo sido a obra concluída dentro das concedidas prorrogações do prazo da 

licença, será de remeter o processo a reunião da CM, para deliberar: - Quanto à intenção de 

declarar a caducidade da licença, notificando o requerente, em audiência prévia, desse facto; - 

No caso de não pronúncia no prazo estabelecido, ser de considerar definitivamente operada a 
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caducidade; - E nessa situação, de acordo com o nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o 

interesse na conclusão da obra, por não mostrar aconselhável, por razões ambientais, 

urbanísticas, técnicas ou económicas, a demolição da mesma;  

Caso a CM delibere no sentido supramencionado e o requerente não se oponha à declaração de 

caducidade da licença de construção, face à informação … não se verá inconveniente na licença 

especial para conclusão da obra. Deixa-se contudo à consideração superior. …”; ----------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de novembro 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 – ANTÓNIO MARIA DOMINGUES SESTA NOVO – PROC.º OEC 63/17 – COVÃO DO LOBO 

– FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO -- 

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

 Requerimento de António Maria Domingues Sesta Novo, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 14 de outubro de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------- 

 Informação do NEMI, de 25 de outubro de 2019; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 27 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“… as obras a legalizar carecerem de deliberação da CM (artigos 34º a 36º do RMUE e 102ºA 

do RJUE)….”; ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de novembro de 2019:“À Reunião da 

Câmara Municipal, quanto às obras a legalizar. Deferido o projeto de demolição e alterações, 

conforme e nos termos da informação”. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – SOMENGIL – SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA, S.A. – PROC.º OEC 58/19 – 

PARCELA 41 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTURA E 

AFASTAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Somengil – Soluções Integradas de Engenharia, S.A., com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 18 de setembro de 2019, juntando elementos ao processo OEC 58/19;  

 Informação do CDPOP, de 29 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

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

1 – A pretensão tem como finalidade a ampliação e alteração de uma unidade industrial 

instalada na parcela nº 41 do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos.  

2 – De acordo com o definido no nº 1 do artigo 7º do regulamento do plano de pormenor 

a parcela nº 41 está destinada a unidades industriais e outras atividades económicas 

consideradas complementares e compatíveis com as mesmas. 

3 – Verificou-se que proposta apresentada excede, na edificação a ampliar a altura 

máxima permitida no plano de pormenor, a requerente justificou o facto com as 

necessidades técnicas da própria indústria, nomeadamente a necessidade de uma ponte 

rolante à cota 7.50m em relação ao pavimento, para poder fazer o transporte dos 

equipamentos de maior dimensão durante o seu processo de fabrico e montagem, esta 

cota obriga a que a parte mais alta da cobertura se situe a acima dos 10m. 

Assim, e for aceite pela câmara municipal esta justificação, poderá a pretensão ser 

incluída na exceção prevista na alínea d) do artigo 8º do regulamento do plano que 

permite uma altura máxima superior à definida no plano quando devidamente justificada.  

4 – De acordo com o requerente, visando os objetivo da empresa a ampliação do edifício 

levou a alterações no layout produtivo existente, o que levou à deslocalização de um 

portão no alçado  

lateral esquerdo existente e a abertura de um novo numa posição mais próxima do alçado 

principal. Na traseira do lote, haverá um portão para fazer as cargas do produto 

acabado, que terá de entrar na parte traseira de camiões TIR, havendo, por isso, 

necessidade de criar um cais desnivelado. O tipo de produto e de componentes base, 

sensíveis à humidade, obrigam à necessidade de proteger a zona de cargas e descargas 

com telheiro em estrutura metálica e chapa, apoiado em pilares metálicos circulares 

encastrados no muro do limite da propriedade do Lote 41.  

O requerente assume assim que esta questão é a justificação para que o afastamento 

lateral de 5m a sul definido no Plano de Pormenor da ZIV não possa ser cumprido, uma 
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vez que é impossível a sua integração no interior do polígono máximo de implantação 

definido mantendo sempre a acessibilidade aos veículos de emergência. 

De acordo com o definido no nº 11 do artigo 8º do regulamento do Plano de Pormenor 

da Zona Industrial de Vagos poderão, excecionalmente, ser admitidos afastamentos 

inferiores aos constantes na planta de síntese e ou no quadro síntese, em casos 

devidamente justificados e por razões técnicas indispensáveis ao processo produtivo e 

organizacional da empresa, desde que: 

a) Não incidam no tardoz das parcelas contíguas à faixa de gestão de combustíveis 

envolventes à zona industrial; 

b) Seja demonstrada a impossibilidade destes se localizarem no interior do polígono 

máximo de implantação definido; 

c) Sejam garantidas as condições de acesso a veículos de emergência no interior da 

parcela. 

Assim, e uma vez que as duas primeiras alíneas estão cumpridas, considero que seja 

enviado o processo para o gabinete de proteção civil no sentido que ser confirmado que 

o não cumprimento do afastamento lateral a sul não irá criar problemas nas condições 

de acesso a veículos de emergência no interior da parcela. 

5 – Mais se informa que a ampliação pretendida se encontra dentro do perímetro de 

proteção às captações SL1 e PS5, definido na Resolução de Conselho de Ministros nº 

93/2007 de 19 de julho, mais precisamente em Zona de Proteção Alargada.  

Mesmo não se encontrando a pretensão nos usos interditos previstos no nº6, da referida 

Resolução de Conselho de Ministros para a Zona Alargada de Proteção, deverá a mesma 

ser enviada para parecer prévio da Agência Portuguesa do Ambiente – ARH/Centro, de 

acordo com o definido na alínea viii). 

6 – Salvaguardando o referido nos pontos 3, 4 e chamando a atenção para o ponto 5 a 

proposta de edificação terá enquadramento no Plano de Pormenor da Zona Industrial 

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

 Parecer do Coordenador Municipal da Proteção Civil, de 17 de outubro de 2019, que a seguir se 

transcreve: “A acessibilidade cumpre.”; -------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável condicionado da APA, emitido em 31 de julho de 2019; --------------------------- 

 Informação da DU, de 23 de setembro de 2019, concluindo: “… Face ao ponto 3, da informação 

do Planeamento de 29/04/2019, deverá o projeto ser alvo de Deliberação da Câmara Municipal. 

… não se vê inconveniente no projeto apresentado.”; ---------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 01 de outubro de 2019, concluindo: “… o processo deverá ser submetido a 

deliberação da CM. Caso a decisão da CM seja favorável, será de aprovar o projeto de 

arquitetura … nas condições do parecer da APA”; ------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura pretendida e o afastamento 

lateral de 5 metros a sul, bem como o projeto de arquitetura. ------------------------------------------------- 

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

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

4 – SUNVIENERGY – SOLUÇÕES DE ENERGIA, LDA – PROC.º OEC 115/19 – LOTE N.º 99 A – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTURA ---------------------------- 

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

 Comunicação via e-mail, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de novembro de 

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

 Informação do NFM, de 08 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“… 6.2 Deverá o processo ser submetido a deliberação por parte da Câmara Municipal, por 

forma a que a mesma se pronuncie sobre a altura da edificação.”; ------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 08 de novembro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“… Concordo com a informação prestada … sendo de proceder de acordo com o mencionado no 

ponto 6.2 da conclusão, submetendo o processo a reunião da CM, para deliberar sobre a altura 

proposta para a edificação …. Caso recaia deliberação favorável, não se verá inconveniente na 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de novembro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura proposta pelo requerente, 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 dez horas e quarenta 

e seis minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


