
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 13/13, de 21 de MAIO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 13/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE MAIO DE 2013 

 

--------- No dia 21 de maio de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª 

Albina Maria Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, dr. Paulo César de Oliveira Ramos, dr. Marco António 

Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira e eng. Helder Bruno 

Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. -------------------- 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata número 12/13 da reunião da Câmara Municipal do dia 7 de maio. Uma vez que o texto da mesma 

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 Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de maio de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 340.303,26€ (trezentos e quarenta mil, trezentos e três euros e vinte e seis cêntimos). ------------------- 

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

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

2 - MÁRIO PAULO SANTOS – PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE VIAÇÃO – FONTE DE 

ANGEÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente participação de acidente de viação, datada de 12 de abril de 2013; --------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 13/13, de 21 de MAIO, da Câmara Municipal de Vagos 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que a estrada se acha em obras sob a 

responsabilidade do dono da obra, ADRA e do empreiteiro, o Consórcio Manuel Francisco de Almeida e Manuel 

Vieira Bacalhau. Atento o teor dos factos participados dúvidas não restam que o requerente se deverá dirigir 

aquelas entidades solicitando indemnização por danos. --------------------------------------------------------------------- 

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

3 – ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS – 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente uma carta da Associação das Festas do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, datada de 8 de 

abril de 2013, a solicitar a isenção de todas as licenças para os festejos do corrente ano. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apenas deferir a pretensão relativamente à isenção de taxas. --- 

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

4 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBSIDIOS ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

5 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 3 --------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

3ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

34.000,00 € (trinta e quatro mil euros), documento constituído por 1 folha, assinada e rubricada pela Câmara 

Municipal, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida 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, fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------ 

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

6 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR, PARA 

REGULARIZAÇÃO GERAL E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES NA AREA DA ARTE XÁVEGA - 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para de serviço de máquinas industriais com operador, para regularização geral e demolição das construções na 
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área da Arte Xávega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETACULO MUSICAL DO GRUPO CLARINETES AD 

LIBITUM, NO AMBITO DO EVENTO CULTURALIDADES ----------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de espetáculo musical do grupo clarinetes Ad Libitum, no âmbito de evento 

Culturalidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – PAGAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------ 

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

9 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 03 a 16 de maio, e 

da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 2 a 15 de maio 2013,ambos do ano 2013, 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAUDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente PSS relativo à construção de Rua de Cantanhede/Circular – 1 ª fase, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente datado de 03 de maio de 2013, que aprovou 

parcialmente, o plano de segurança e saúde da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PÓLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS – ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO ------------- 

Tendo em consideração o PDM e a proposta apresentada pelos serviços de Planeamento da Divisão de Gestão 

Urbanística, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à D.F. e à DGU elaboração ou aquisição 

de estudo prévio de loteamento e obras de urbanização do Polo Industrial de Ponte de Vagos. ----------------------- 

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

2 - PRILUX – COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª – LOTEAMENTO – 1/2013 - 

POLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento datado de 2 de janeiro de 2013, a requerer o licenciamento para a realização de operação 

de loteamento, sem obras de urbanização; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a presente proposta se inclui no âmbito do PDM na categoria de espaços para 

indústria e que a mesma dá cumprimento ao previsto no artigo 59º do Regulamento do PDM e que porque se 

trata de uma operação de loteamento que cria apenas um único lote para efeitos de uma única construção cujos 

prédios emparcelados se acham a confinar com um conjunto de infraestruturas já existentes às quais a requerente 

poderá aceder; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a presente proposta tal como previsto pelos serviços técnicos do Planeamento é 

enquadrável num futuro loteamento de todo o espaço designado de Pólo Industrial Ponte de Vagos e que são 

garantidos afastamentos entre construções que permitem ou melhor não oneram ou impedem o desenvolvimento 

desse loteamento industrial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de loteamento nas seguintes condições: ---- 

1 - Deverá a requerente efetuar as correções propostas pelos serviços técnicos e completar o processo nos termos 

das informações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Aceitar as condições que vierem a ser impostas pelas entidades fornecedoras de bens e serviços (ADRA,EDP, 

PT e Lusitaniagás); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Aceitar as condições que lhe vierem a ser impostas pela C.M. quando se achar concluído o estudo prévio de 

loteamento e obras de urbanização daquele polo industrial; ---------------------------------------------------------------- 

4 – Aceitar a execução das obras de urbanização, a suas expensas, determinadas pela C.M. para efeitos de 

conformação deste loteamento do Polo Industrial de Ponte de Vagos. ---------------------------------------------------- 

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

3 - FERNANDO OLIVEIRA LOPES – PROC. 10/12 – FONTE DE ANGEÃO ---------------------------------- 

Tendo em consideração que os serviços técnicos da DGU suscitam e remetem para a Camara Municipal a 
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decisão sobre a questão proposta pelo requerente porquanto se enquadra no artigo 82º do RMUE e art.º 27ºdo 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipal (RTTM), a Câmara Municipal, ponderando, deliberou, por 

unanimidade, nos termos seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - De acordo com o artigo 116º do RJUE os Regulamentos Municipais de taxas devem prever taxas devidas pela 

realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas e que as mesmas devem ser devidamente 

fundamentadas e que essa fundamentação deve ter em conta, designadamente, a diferenciação de taxas em 

função de usos e tipologias de edificações; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Assim verificamos, apesar dos usos serem distintos, que os serviços técnicos da DGU aplicaram a mesma 

taxa para usos completamente distintos ainda que dentro do mesmo edifício e por outro, diferenciaram dentro do 

mesmo edifício taxas para os usos distintos de comércio e habitação; ---------------------------------------------------- 

3 – Ora esta não diferenciação é alegada como não estando devidamente prevista ou esclarecida no RTTM. 

Assim não estando especificado não devem os serviços imputá-la a um uso de habitação mas a um uso idêntico 

ou não sendo possível a um uso não especificado pelo regulamento. ------------------------------------------------------ 

4 – Como se verifica do RTTM acham-se previstos vários usos para edifícios distintos mas não consta do mesmo 

os vários usos possíveis dentro do mesmo edifício devidamente especificados, ou seja, só poderemos concluir 

que o uso destinado para as caves se engloba nos usos não especificados; ----------------------------------------------- 

5 – Ou seja, é de taxar como habitação aquilo que é habitação, é de taxar de serviços o que é de serviços e por aí 

adiante e deve ser taxado como uso não especificado aquilo que não é habitação, não é comércio, não é anexos. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com força geral e abstrata considerar os usos previstos em 

cave como usos de utilização não especificados. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mais delibera a Câmara Municipal, também com força geral e abstrata que para efeitos de cálculo de taxas só 

devem ser consideradas as infraestruturas existentes em funcionamento, cujo serviço está disponível aos 

cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha colocou a seguinte questão: Quem é o responsável 

por esta situação? Que imagem se cria da Câmara Municipal? ------------------------------------------------------------- 

O senhor vereador dr. Paulo Ramos disse e propôs que para estes casos os pareceres sejam claros e objetivos. -- 

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

INTERVENÇÃO DO PUBLICO 

Não houve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- 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 art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
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republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 08 minutos. ---- 


