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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2019, de 31 de outubro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

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

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 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, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL – 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de 

abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, propor à Assembleia Municipal 

a aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipal para 

2020, que inclui o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de rubricados/assinados por todos os 

membros da Câmara Municipal, se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e 

que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------- 

Esteve presente o Chefe da Divisão de Gestão Financeira, para prestar os esclarecimentos necessários. ---- 

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

2 – NATAL(i) A Terra do Pai Natal – PROTOCOLO – SUSPENSÃO --------------------------------------- 

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

 Protocolo outorgado entre o Município de Vagos, AEVA, Grupo Cénico Arlequim e Núcleo 

Empresarial de Vagos, em 08 de novembro de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente de Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“NATAL(I)A Terra do Pai Natal 

Protocolo – Suspensão 

Proposta 

Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de 31/10/2018 foi aprovada a minuta 

de Protocolo entre o Município de Vagos, a Associação para a Educação e Valorização da Região 

de Aveiro (AEVA), o Museu do Brincar e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), para a 

realização do evento NATAL(I)A Terra do Pai Natal; 

Considerando que o referido Protocolo prevê a realização do evento nos anos de 2018, 2019, 

2020 e 2021; 

Considerando que, no seguimento da avaliação feita à edição de 2018, todas as entidades 

outorgantes são unânimes no entendimento de que deverá ser revisto o formato deste evento em 

edições futuras; 

Considerando que o recurso à denúncia do Protocolo, por via do previsto na cláusula sétima do 

mesmo, não é, de momento, a melhor solução, porquanto inviabilizará qualquer iniciativa que, a 

posteriori, pudesse permitir a realização do evento; 

Proponho à Câmara Municipal que delibere aprovar a suspensão da vigência do referido 

Protocolo, nos termos da minuta, que junto em anexo.”; ------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Suspensão, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 

“ANEXO 

NATAL(I)A Terra do Pai Natal 

Protocolo – Suspensão 

Entre: 

Primeiro Outorgante: MUNICÍPIO DE VAGOS, Pessoa Coletiva de Direito Público, com sede 

na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério 

Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como 

MV ou Primeiro Outorgante; 

Segundo Outorgante: ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO e VALORIZAÇÃO DA REGIÃO 

DE AVEIRO, NIPC 504 688 880, com sede na Rua Dr. Francisco Ferreira Neves, Apartado 567, 

3800-351 Aveiro, aqui representada por Cláudia Margarida Natal Garcia de Matos e Jorge 
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Manuel de Almeida Castro, na qualidade de Vice-Presidentes da Direção, adiante designada por 

AEVA ou Segundo Outorgante; 

Terceiro Outorgante: GRUPO CÉNICO ARLEQUIM (pela sua secção autónoma Museu do 

Brincar), NIPC 501 930 825, com sede no Palacete Visconde de Valdemouro, Largo Branco de 

Melo, 3840-383 Vagos, aqui representado por Joaquim Carlos Pereira da Rocha, na qualidade 

de Presidente da Direção, adiante designado por Museu do Brincar ou Terceiro Outorgante; 

Quarto Outorgante: NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS, Pessoa Coletiva de Direito 

Privado, titular do estatuto de utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, 

publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social 

e Administrativo da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 503 373 605, aqui 

representada por Victor Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante 

designado por NEVA ou Quarto Outorgante. 

E 

a) Considerando que os outorgantes celebraram entre si, em 08/11/2018, o Protocolo 

NATAL(I)A Terra do Pai Natal, para a realização do evento nos anos de 2018, 2019, 

2020 e 2021; 

b) Considerando que, em consequência da edição de 2018, os outorgantes entendem, 

unanimemente, que deverá ser revisto o formato das edições futuras. 

Acordam os outorgantes: 

Cláusula Primeira 

O Protocolo NATAL(I)A Terra do Pai Natal, outorgado em 08/11/2018, fica suspenso na sua 

vigência, por tempo indeterminado. 

Cláusula Segunda  

A suspensão referida na Cláusula anterior tem efeitos imediatos, pelo que inclui a edição de 2019. 

Cláusula Terceira 

Aos outorgantes não é devida qualquer indemnização, seja a que título for. 

Cláusula Quarta 

O pedido de levantamento da suspensão, por iniciativa de qualquer uma das partes, deverá ser 

comunicada por escrito às restantes partes, com a antecedência de 180 dias da correspondente 

edição.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a suspensão da vigência do Protocolo 

outorgado em 2018 entre o Município de Vagos, a Associação para a Educação e Valorização da 

Região de Aveiro (AEVA), o Grupo Cénico Arlequim e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), para 

a realização do evento NATAL(I)A Terra do Pai Natal. --------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – ETAR DE OUCA E SANTA CATARINA – ÁGUAS CENTRO LITORAL – 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL ------------------------------------------ 

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

 Oficio das Águas do Centro Litoral, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

outubro de 2019, solicitando que seja reconhecido o interesse público municipal das obras das 

ETAR de Ouca e de Santa Catarina; ------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do DDC, de 28 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Agendar para a próxima reunião da Câmara Municipal. Objetivo: Que a Câmara Municipal 

delibere reconhecer o INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL das obras de ampliação das ETAR 

de Ouca e de Santa Catarina, para efeitos de desafetação de solos classificados como RAN – 

Reserva Agrícola Nacional e REN – Reserva Ecológica Nacional.”; ---------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de outubro de 2019: “Ao Exmo Sr. DC, para 

enquadrar o assunto e remeter à Reunião de CM.”. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal das 

obras de ampliação das ETAR de Ouca e de Santa Catarina. ------------------------------------------------- 

Deve o SAA, do DC, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – REEMBOLSO/COMPARTICIPAÇÃO ---------------------------------- 

1.1 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – IMPOSTO ÚNICO DE 

CIRCULAÇÃO (IUC) --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimentos de 10 elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vagos; ---------- 

 Informações do CDCAJ, de 4, 7 e 10 de outubro de 2019, concluindo que as pretensões 

reúnem “as condições legais para o seu deferimento, após cabimento orçamental”; ----- 

 Quadro síntese com os valores a reembolsar, que abaixo se transcreve: --------------------  
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 Despachos da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 8, 10 e 11 de outubro de 2019: 

“Concordo com a informação …, devendo a mesma ser remetida à próxima reunião de 

Câmara, para deliberação.” ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder os reembolsos/comparticipações 

indicados no quadro síntese supra, no valor global de 1.346,09 € (mil trezentos e quarenta e seis euros 

e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE VAGOS 

  

VALOR DE 

REEMBOLSO   

N.º 

PROCESSO 

INFORMAÇÃO N.º IMI IUC 

TOTAL DE 

REEMBOLSO 

84324/19 1/DCAJ/AHBVV/2019 ____ 32,37 € 32,37 € 

84335/19 2/DCAJ/AHBVV/2019 103,23 € 102,81 € 206,04 € 

84350/19 3/DCAJ/AHBVV/2019 102,08 € 23,04 € 125,12 € 

84372/19 4/DCAJ/AHBVV/2019 ____ 32,25 € 32,25 € 

84373/19 5/DCAJ/AHBVV/2019 114,36 € ____ 114,36 € 

84332/19 6/DCAJ/AHBVV/2019 ____ 16,07 € 16,07 € 

84322/19 7/DCAJ/AHBVV/2019 ____ 194,09 € 194,09 € 

84333/19 8/DCAJ/AHBVV/2019 ____ 128,45 € 128,45 € 

84337/19 9/DCAJ/AHBVV/2019 112,50 € 24,32 € 136,82 € 

84371/19 10/DCAJ/AHBVV/2019 360,52 € ____ 360,52 € 

Total 1 346,09 € 
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1 – REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – REEMBOLSO/COMPARTICIPAÇÃO ---------------------------------- 

1.2 ACIDENTE PESSOAL – ADIANTAMENTO DE VERBA – PROC.ºS 87702/2019 E 

87978/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de 1 elemento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vagos; ------------- 

 Informação do CDCAJ, n.º 10/DCAJ/AHBVV/2019, de 24 de outubro de 2019, 

concluindo: “A pretensão reúne as condições legais para o seu deferimento parcial, após 

cabimento orçamental. O montante adiantamento é de €35,47 (trinta e cinco euros e 

quarenta e sete cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 de outubro 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, conceder o adiantamento de 35,47 € (trinta e cinco 

euros e quarenta e sete cêntimos), de acordo com a informação supra. -------------------------------------- 

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

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

2 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 850.000,00 € - ANO 2020 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – 

RINES/SANCHEQUIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 28 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“INFORMAÇÃO 

Para financiamento da obra de “Beneficiação da EM 598 – Rines–Sanchequias” o 

Município contraiu até ao momento dois empréstimos bancários de médio/longo prazo: o primeiro 

no ano 2017, com utilização nos anos 2017 e 2018, no montante de 874.000,00 € e o outro no ano 

2019, no montante de 1.000.000,00 €, quase totalmente utilizado. 
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De acordo com o previsto no orçamento para o ano 2020 há necessidade de contrair 

novo empréstimo para a mesma obra. Para tal deve ser respeitado o acréscimo de endividamento 

permitido para o ano 2020 nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, pelo 

que será feita uma estimativa da margem de endividamento disponível em 1 de janeiro de 2020 

com a informação disponível na presente data.  

A alínea b) do n.º 3 do referido artigo 52.º determina que o Município só pode aumentar, 

em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos 

exercícios. Para tal, importa ter em consideração, por um lado, a dívida total em 31.12.2019 e, 

por outro, a receita corrente líquida cobrada no ano 2019 de modo a apurar a média da receita 

corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (2017 a 2019). A margem de 

endividamento disponível em 1.1.2019 depende, assim, da dívida total apurada em 31.12.2019 e 

da receita corrente líquida cobrada no ano 2019: 

i. Dívida total em 31.12.2019 

Em conformidade com o artigo 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para o 

apuramento da dívida total concorre, para além da dívida do Município, o contributo das 

entidades relevantes participadas pelo Município. No final do 3.º trimestre do ano a dívida total 

do Município era de 12.648.726 €. Tendo em consideração a dívida atual, perspetiva-se que no 

final do ano a dívida total do Município atinja um nível semelhante ao do 3.º trimestre acrescido 

do montante a utilizar no 4ª trimestre do empréstimo de médio/longo prazo ainda em curso. A 

dívida total estimada a 31.12.2019 é, assim, de 12.919.110 € 

ii. Receita corrente líquida 

Nesta data a receita corrente líquida cobrada regista um montante de 9.707.580 €. Até ao 

final do ano está prevista, ainda, a cobrança dos seguintes montantes de receita corrente líquida: 

- Fundo de Equilibro Financeiro: 749.420 € 

- Fundo Social Municipal: 63.139 € 

- Participação no IRS: 90.034 € 

- Outras transferências: 150.000 € 

- Impostos diretos: 1.134.950 € 

- Renda concessão rede elétrica: 172.358 € 

- Venda de água (AdrA): 103.600 € 
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- Outras receitas: 75.000 €  

Resulta assim que o total da receita corrente líquida prevista no ano 2019 é de 

12.246.081 €, sendo apurado no início do ano 2019 uma margem de endividamento disponível 

superior a um milhão de euros que permite contratar o empréstimo em apreciação com base nos 

seguintes cálculos demonstrativos: 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (€) 

2017 2018 Previsão 2019 

Previsão média  

2017 a 2019 

11 556 717 12 262 540 12 246 081 12 021 779 

        

1,5 x média 2017 a 2019 18 032 668 

Dívida total prevista em 1.1.2019 12 919 110 

Margem disponível em 1.1.2020  5 113 558 

20% margem disponível em 1.1.2020 1 022 712 

 

 Pelo exposto, de modo a dar cumprimento ao previsto na proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2020, propõe-se o início do procedimento de contração de um 

empréstimo bancário de médio/longo prazo até ao montante de 850.000 € para a obra de 

“Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias”, consultando no mínimo três instituições 

financeiras nas seguintes condições: 

 - Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

 - Período de utilização: até 12 meses 

 - Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

 - Taxa de referência: Euribor a 6 meses 

Propõe-se igualmente que seja nomeado o seguinte júri do procedimento: 

 - Presidente: Luís Nuno André 

 - Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

 - Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

 - Vogal suplente: José Ascenso Mota 
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 Uma vez que a obra em causa já tem associados os contratos de empréstimos referidos, 

dispensa-se a autorização prévia do investimento pela Assembleia Municipal estabelecida no nº 

2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de outubro de 2019: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um procedimento de 

contração de empréstimo bancário até ao montante de 850.000,00 € para a obra de “Beneficiação da 

EM 598 – Rines-Sanchequias”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para a contratação devem ser consultadas no mínimo três instituições financeiras; 

2. As propostas devem ser apresentadas nas seguintes condições: 

- Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

- Período de utilização: até 12 meses 

- Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

- Taxa de referência: Euribor a 6 meses; 

3. O júri do procedimento é composto por: 

- Presidente: Luís Nuno André 

- Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

- Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

- Vogal suplente: José Ascenso Mota. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD 2019 – ADC 

SOSENSE – IX BTT SOSENSE -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 24 de outubro de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no valor 

de 1.000,00 € (mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização do evento a realizar 

no dia 17 de novembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Requisição n.º 2633, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de outubro de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à ADC Sosense, um subsídio no valor de 

1.000,00 € (mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização do evento. ----------------------- 

Devem a DGF e o NEDJ, 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. --------------------------------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – 

UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – CENTRO DE ACOLHIMENTO 

TEMPORÁRIO (CAT) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 16 de outubro de 2019, solicitando a isenção das taxas referentes às aulas de natação 

das alunas do CAT; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 24 de outubro de 2019, concluindo: “propõe-se que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar o pagamento da taxa de utilização por parte 

da SCMV referente às aulas de natação das alunas do CAT, durante a presente época desportiva, 

num valor anual previsto de 1.456,65 € (mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e 

cinco cêntimos).”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de outubro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de utilização da 

Piscina Municipal de Vagos, durante a presente época desportiva por parte das alunas do CAT, num 

valor anual previsto de 1.456,65 € (mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
 

Ata n.º 25/2019, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

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

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

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 16/2019 ----------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do NAS, de 22 de outubro de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 210,00€ (duzentos e dez euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 2.520,00€ (dois mil, quinhentos e vinte euros), 

no total; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 2634, no valor de 630,00 € (seiscentos e trinta euros), para o ano em curso e 

1.890,00€ (mil, oitocentos e noventa euros), para exercícios futuros; ---------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de outubro de 2019: “À Reunião da 

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

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 210,00€ (duzentos e dez euros), o que perfaz um apoio de 

2.520,00€ (dois mil, quinhentos e vinte euros), no total. --------------------------------------------------------- 

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

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

6 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO 2019/2020 – FUNDO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

E PEDAGÓGICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do Serviço de Educação do NEDJ de 04 de outubro de 2019, propondo: “a criação de 

um fundo para despesas administrativas e financeiras pontuais dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, constituído através de uma dotação de € 6,00 (seis 
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euros) por aluno, num total de 1123 alunos, perfazendo um valor total de € 6 738,00 (seis mil, 

setecentos e trinta e oito euros), que deverão ser sujeitos a compromisso financeiro plurianual.”;  

 Parecer de concordância do CNEDJ, de 21 de outubro de 2019; ---------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de outubro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o fundo referido na informação supra, 

até ao montante de 6.738,00 € (seis mil, setecentos e trinta e oito euros). ------------------------------------ 

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

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

7 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR --------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do NAS, de 22 de outubro de 2019, concluindo: -------------------------------- 

“Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março e Despacho n.º 7255/2018, de 31 

de julho, ficaram posicionados no Escalão A ou no Escalão B, respetivamente, os alunos que 

beneficiam do 1º e 2º Escalão do Abono de Família ou, os que, após a análise da situação 

económica do agregado familiar, reuniam condições para beneficiar do Escalão A ou B.”; ------- 

 Listas de Classificação Definitiva dos alunos candidatos ao subsídio escolar; ------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação/proposta do 

NAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

1. As listas definitivas dos alunos candidatos ao subsídio escolar – Ensino Pré-Escolar; --------- 

2.  As listas definitivas dos alunos candidatos ao subsídio escolar – 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

3. O pagamento dos subsídios aos alunos do 1.º Ciclo com o Escalão A ou B, de acordo com os 

valores indicados por aluno. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

FINAL DA EMPREITADA – INDEMNIZAÇÃO POR SUPRESSÃO DE TRABALHOS ------------- 

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

 Conta Final da empreitada, datada de 12 de setembro de 2019; ----------------------------------------- 

 Informação da fiscalização da obra, de 17 de setembro de 2019, concluindo: ------------------------ 

“3. Assim, constata-se que a diferença entre o valor contratual e o valor dos trabalhos realizados 

(84.173,95€) é superior a 20% do valor contratual (56.992,70€), pelo que haverá lugar ao 

pagamento de uma indemnização correspondente a 10% do valor da diferença, ou seja 8.417,40€, 

a ser liquidada na conta final da empreitada.”; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 01 de outubro de 2019: “Junto Conta Final da empreitada em questão. 

Chamo a atenção para o nº 3 da informação da fiscalização. Assim pode o Dono de Obra, 

aprovar/homologar a Conta Final da empreitada.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 14 de outubro de 2019:“À Reunião de 

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

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

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E 

COVÃO DO LOBO – PROC.º E02/2018 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da obra, de 14 de outubro de 2019, anexando o auto de receção 

provisória, datado de 08 de outubro de 2019; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 15 de outubro de 2019: “Junto anexa-se o Auto da Vistoria para a receção 

provisória da empreitada “Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Fonte de Angeão e 

Covão do Lobo”. Pode o Dono de Obra aprovar/homologar a Receção Provisória, uma vez que 

a obra se encontra em condições de ser recebida provisoriamente.”; --------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de outubro 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. --------------------------------- 

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

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

– ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 15 de outubro de 2019, propondo: “a adjudicação ao 

concorrente classificado em 1.º lugar, ou seja, AVEIRIA-EMPREENDIMENTOS, LDA, pelo 

montante de 249.978,06 € (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e oito euros e 

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

 Minuta do Contrato Escrito de Empreitada; ---------------------------------------------------------------- 

 Despachos do senhor Presidente da Câmara, de 16 de outubro de 2019: ------------------------------- 

“Adjudique-se. À Reunião de C.M. para ratificação”. --------------------------------------------------- 

“Aprovo a minuta do contrato. À Reunião de C.M. para ratificação”. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Presidente da 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – GRACIETE JESUS MORAIS – PROC.º OEC 24/19 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

MURO DE VEDAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO -------------------- 

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

 Requerimento de Graciete de Jesus Morais e Ester Leonor de Jesus Morais, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 24 de setembro de 2019, juntando elementos ao processo OEC 24/19;  

 Informação do CDPOP, de 30 de agosto de 2019; -------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 02 de outubro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 
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“…Conclusão 

8. Face ao exposto: 

8.1 Relativamente ao muro de vedação, e chamando à atenção para o mencionado no ponto n.º 

4.1, salvo melhor opinião, poder-se-á remeter o presente processo a reunião de Câmara 

Municipal, para que a mesma delibere, ao abrigo do n.º 4, do art.º 13.º, do RMUE, sobre a 

configuração e altura proposta para o muro, e aceitá-la, caso assim o entenda. 

8.2 Caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente sobre a questão mencionada no ponto 

anterior, entende-se que o presente processo reunirá condições para ser submetido a deliberação 

final por parte da Câmara Municipal, por forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a 

legalização das obras realizadas e a utilização do edifício.”; ------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 04 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

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

termos do nº 4 do artigo 13º do RMUE, para deliberar sobre a aceitação ou não do muro existente. 

Mais … se recair decisão favorável da CM quanto ao muro, deverá também ocorrer deliberação 

sobre a legalização das obras e sobre a autorização de utilização pretendida, de acordo com o 

disposto no artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE.”; ---------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a manutenção do muro de vedação 

existente com cerca de 3 m de altura. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------ 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação do NFM, de 02 de outubro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 04 de outubro de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 
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o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – MÁRIO RUI CAVALHEIRO GONÇALVES – PROC.º OEC 15/19 – VERGAS – SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

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

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

 Requerimento de Mário Rui Cavalheiro Gonçalves, com registo de entrada nesta Câmara 

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

 Informação da DU, de 09 de outubro de 2019, concluindo: ---------------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente na legalização de ampliação de estabelecimento (arquitectura, 

especialidades e autorização de utilização (averbamento)).”; ------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 09 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 

34º do RMUE, o processo deverá ser remetido para deliberação da CM quanto às obras a 

legalizar e quanto à autorização de utilização requerida (averbamento).”; -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 
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o A informação da DU, de 09 de outubro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 09 de outubro de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e o aditamento à autorização de utilização do edifício nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do 

RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – SUSANA MARIA OLIVEIRA MARTINS – PROC.º OEC 137/18 – CANTO DE CALVÃO – 

CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

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

 Requerimento de Susana Maria Oliveira Martins, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 13 de junho de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 30 de setembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------ 

“…Face ao exposto, entende-se que o presente processo reúne condições para ser submetido a 

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

simultaneamente sobre a legalização das obras realizadas e a utilização do edifício.”; ------------ 

 Parecer da CDU, de 02 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…e com as condições da mesma, sendo que, conforme 

mencionado na conclusão, o processo deverá ser submetido a reunião da CM, nos termos do 

artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a legalização das 

obras e sobre a utilização pretendida.”; -------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação do NFM, de 30 de setembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 02 de outubro de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – ROSA IRIA ROCHA – PROC.º OEC 94/19 – PONTE DE VAGOS – PONTE DE VAGOS E 

SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – MURO DE VEDAÇÃO -- 

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

 Requerimento de Rosa Iria Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de 

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

 Informação da DU, de 16 de setembro de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente no muro de vedação pretendido (arquitectura e especialidades).”; -- 

 Parecer da CDU, de 08 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
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“…  Face à informação favorável de 16/9/19… o pedido de legalização das obras do muro de 

vedação reúne condições para ser submetido a deliberação da CM, nos termos do artigo 102ºA 

do RJUE e 34º a 36º do RMUE.”; --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização do muro de vedação 

conforme pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 – MANUEL ORLANDO MARQUES – PROC.º OEC 162/18 – QUINTÃ – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

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

 Requerimento de Manuel Orlando Marques, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

20 de agosto de 2019, juntando elementos ao processo; -------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 16 de outubro de 2019, concluindo: ---------------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente no processo de legalização apresentado (arquitectura, especialidades 

e autorização de utilização).”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 16 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…sendo de submeter o processo a reunião da CM, nos 

termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a legalização 

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

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

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

A Câmara Municipal, considerando: -------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 16 de outubro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 16 de outubro de 2019; 
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o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6 – PEDRO MIGUEL DOMINGUES PARADINHA – PROC.º OEC 189/18 – CABECINHAS – 

CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTO A TARDOZ --------------------------------- 

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

 Requerimento de Pedro Miguel Domingues Paradinha, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 15 de maio de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------- 

 Informação da DU, de 22 de outubro de 2019; ------------------------------------------------------------- 

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

“No seguimento do despacho de 17/10/19, foi solicitada … a reapreciação do presente processo, 

…. É de referir que também foi o mesmo técnico que analisou o processo indicado no despacho 

da srª Vereadora (OEC 63/16). 

A informação …, de 22/10/19, debruça-se sobre ambos os processos, com a análise efetuada às 

propostas apresentadas, tendo em conta a legislação, os regulamentos, as normas, o RGEU e os 

PMOT(s) aplicáveis, para além do parecer jurídico da CCDRC nº 8/2005 e da informação 

conjunta (da DU) que recaiu sobre o mesmo. 



 
 

Ata n.º 25/2019, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

21 

Conforme refere o ponto 2 da informação …, as alterações que o mesmo propõe ao projeto (OEC 

189/18), no que diz respeito aos 6m de afastamento a tardoz, implicam apenas ligeiras alterações 

ao projeto apresentado.  

Concordo que, efetivamente, o proposto …, conduz a uma solução mais adequada e equilibrada, 

no contexto urbanístico em que se insere a pretensão. 

Contudo, apesar das informações prestadas sobre o assunto, nomeadamente a informação 

conjunta e a possibilidade de em casos excecionais se poder recorrer ao artigo 64º do RGEU, no 

que concerne ao presente caso em concreto, deixa-se a aceitação do proposto pelo requerente à 

consideração superior, face aos argumentos dos pontos 3 a 7 da exposição, que encontram 

conforto e se coadunam com o referido parecer jurídico nº 8/05 da CCDRC. 

Mais, refere-se ainda que, conforme informação prestada no PI 5054/19,3, será de submeter a 

deliberação da CM, nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, face ao exposto nos pontos 8 a 17 

da exposição do requerente.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de outubro de 2019: ---------------------- 

“Os argumentos invocados quanto ao PMOT aplicável (PP ou PDM) são irrelevantes quanto à 

análise da questão em apreço. Até porque, nos casos em concreto, a edificabilidade permitida 

pelo PDM, ou seja, definida pela Câmara Municipal e não pela proposta do requerente, é superior 

à definida pelo PP, podendo ser de 100%, pelo que o argumento é contraditório. 

É pressuposto de aplicação do artigo 62º do RGEU, ou seja, que seja garantido o afastamento 

mínimo de 6 metros a tardoz, que os edifícios se oponham pelas fachadas posteriores. O que não 

ocorre no caso em apreço, uma vez que não será possível a construção de um edifício cuja fachada 

posterior seja oposta à do edifício agora a licenciar. Assim sendo, o artigo 62º não é aplicável ao 

caso em concreto. 

O artigo 64º do RGEU refere que podem ser admitidas outras soluções em desacordo com o 

disposto no artigo 62º e anteriores, no entanto, no caso em concreto, não se trata de uma exceção 

ao disposto no artigo 62º, uma vez que o referido artigo, nem sequer é aplicável. 
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Face ao exposto, bem como ao 4º parágrafo da informação supra, será de aceitar a proposta do 

requerente no que ao afastamento a tardoz diz respeito. À Reunião da CM quanto ao exposto no 

5º parágrafo da mesma informação”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação proposta pelo requerente.  

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 doze horas e quatro 

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

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


