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REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  –  26 de outubro de 2017 
 

 
Apresentamos, de seguida, as principais deliberações da Reunião Ordinária Pública do Exe-
cutivo da Câmara Municipal de Vagos, realizada no passado dia 26 de outubro de 2017.  
 
Câmara Municipal - Reuniões – Periodicidade 
A Câmara Municipal deliberou que: 

- As  reuniões ordinárias do órgão do executivo do Município se realizem na 1ª e 3ª 
quintas-feiras de cada mês, com início às 9h30.  

- Que a última reunião ordinária, de cada mês, seja pública e que caso a reunião 
coincida com dia feriado, a mesma tenha lugar no primeiro dia útil seguinte, com 
início à mesma hora. 

- Excecionalmente no mês de novembro as reuniões serão nos dias 9 e 23, sendo 
que a do dia 9, será pública. 

 
 Vice Presidente da Câmara Municipal de Vagos  
O Sr. Presidente da Câmara Municipal designou o senhor Vereador, Eng.º João Paulo de Sou-
sa Gonçalves, como Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, a quem, para além das 
funções que lhe serão atribuídas, caberá substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. 
 
Vereadores a tempo inteiro e meio tempo  
O Sr. Presidente da Câmara Municipal designou dois Vereadores em regime de tempo Inteiro 
e em exclusividade sendo nomeados os senhores Vereadores Eng.º João Paulo Sousa Gon-
çalves e Maria Dulcínia Martins Sereno. Ainda, foi aprovada, por unanimidade, a proposta 
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal para a fixação de mais dois Vereadores  
a tempo inteiro e em exclusividade  nomeando para o efeito os senhores Vereadores Eng.ª 
Sara Caladé e Prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento. 
 
Distribuição de funções dos vereadores 
O Sr. Presidente informou a distribuição de funções específicas, delegando as competências 
necessárias aos respetivos vereadores para o coadjuvarem nas seguintes áreas: 
 

Presidente da Câmara Municipal – Dr. Silvério Regalado 
Proteção Civil e Segurança 
Gestão Financeira 
Planeamento 
Obras Públicas 
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Saúde 
Transportes e Mobilidade 
Fundos Comunitários 

 
Vereador – Engº João Paulo Sousa Gonçalves 

Recursos Humanos 
Serviços Operacionais 
Desenvolvimento Económico 
Energia, Sustentabilidade e Manutenção de Infraestruturas 

 
Vereadora – Maria Dulcínia Martins Sereno  

Cultura 
Ambiente 
Serviços Urbanos 
Sinalização e Trânsito 
Mercado, Feiras e Venda Ambulante 
Cemitério 
Fiscalização Sanitária 

 
Vereadora – Engª Sara Raquel Rodrigues Caladé 

Urbanismo 
Modernização Administrativa 
Turismo 
Comunicação 
Fiscalização Municipal 
Sistemas de Informação 
Administrativa e Jurídica 

 
Vereador – Prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento 

Educação 
Desporto 
Juventude 
Tempos Livres 
Ação Social 
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Membros do GAP e do GAV 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que nomeou para o Gabinete de Apoio à 
Presidência (GAP) e para os lugares de Adjunto os senhores, Hugo Alexandre Franco Silva e 
José António Pereira de Moura. Ainda, nomeou para o Gabinete de Apoio aos Vereadores 
(GAV) e para o lugar de Secretário, o senhor Eng.º Hélder Bruno Ferreira da Rocha. 
 
Representantes do Executivo 
A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câma-
ra Municipal referente à nomeação dos três elementos do executivo para integrarem a: 
 

- Associação dos Municípios do Carvoeiro –Vouga (AMC-V)  
Assembleia Intermunicipal da AMC-V:  

Presidente – Dr. Silvério Rodrigues Regalado; 

Vereadores – Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e Eng.ª Sara Raquel Rodrigues 
Caladé. 

 

- Mais Vagos – Órgãos Sociais:  

      Conselho de Administração – Presidente – Dr. Silvério Rodrigues Regalado 
      Assembleia Geral – Vereador – Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves;  
     Conselho Fiscal – Vereador – Eng.º João Manuel da Cruz Domingues 

 
IRS – Imposto sobre rendimentos de pessoas singulares – Participação Variável - Pro-
dução de efeitos no ano 2018 
De acordo com o artigo 26º, nº 1, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, os municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal no território municipal relativa aos rendimentos do ano imediatamente ante-
rior (valor calculado sobre a coleta líquida das deduções previstas no código do IRS). 
No ano de 2016 foi deliberada uma participação de 4,5% sobre os rendimentos do ano 2017 
com produção de efeitos no ano 2018. 
A Câmara Municipal deliberou aprovar uma participação de 4,5% no IRS, com produção de 
efeitos no ano 2019 e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e apro-
vação.   
 
DERRAMA – TAXAS 2017 
De acordo com o disposto no artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, o Município 
pode lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 
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e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas que corresponda à pro-
porção do rendimento gerado na sua área geográfica. 
Pode igualmente lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um 
volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150 000. 
O lançamento das taxas far-se-á por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, tendo sido fixadas para o ano 2016, com pagamento no ano 2017, as se-
guintes: 

- Taxa normal: 1,25% 
- Taxa reduzida: 0,25%” 

 
A Câmara Municipal deliberou aprovar a manutenção das taxas do ano anterior: 

- Taxa normal: 1,25% 
- Taxa reduzida: 0,25%” 

e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. 
 
 
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis  
A Câmara Municipal deliberou fixar em 0,3% a taxa a aplicar aos prédios urbanos avaliados 
nos termos do CIMI e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprova-
ção. 
Foi também deliberado propor à Assembleia Municipal que aprovem as seguintes deduções 
fixas: 

- Agregado familiar com 1 dependente a cargo – 20€ 
- Agregado familiar com 2 dependentes a cargo - 40€ 
- Agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo - 70€.  

 
 


