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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2017, de 26 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e seis minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente em sessão pública, 

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, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. 

Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para: -------------------------------------------------- 

Deixar uma palavra de boas vindas aos novos Vereadores, nomeadamente à dr.ª Susana 

Gravato e ao prof. Pedro Bento. Bem como aos restantes Vereadores, jornalistas e staff 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fazer um breve resumo dos acontecimentos e do que a Câmara Municipal está a fazer 

relativamente à tragédia que assolou o Município de Vagos nos passados dias 15 e 16 de 

outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Começar por deixar uma palavra a todas as forças que ajudaram no combate, começando 

pelos Bombeiros Voluntários de Vagos, GNR, Juntas de Freguesia e sobretudo a todos os 

populares. Na tarde de domingo foi instalado um gabinete de crise que incluiu várias pessoas 

da Câmara Municipal, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vagos e o Presidente 

do Núcleo Empresarial de Vagos. Cerca das 21,00 horas foi ativado o Plano Municipal de 
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Emergência, sendo que o Plano Distrital de Emergência foi ativado por volta das 21 horas 

e 30 minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na passada quinta-feira foi realizada uma reunião com diversas entidades e foram criados 

cinco grupos de trabalho que estão a atuar em diferentes áreas. Há áreas que preocupam 

mais, nomeadamente todo o que respeita à área social e à área empresarial. ------------------ 

Fez-se um levantamento na área da educação e não há, aparentemente, nada de maior a 

relatar. Verifica-se um “mau estar” generalizado nas nossas crianças, que falam muito do 

assunto, pelo que os serviços sociais e apoio psicológico irão continuar atentos. ------------- 

Na área das infraestruturas existem ainda algumas falhas ao nível das telecomunicações, 

que já estão a ser ultrapassadas. Existem alguns edifícios afetados, nomeadamente a sede 

dos escuteiros de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------- 

Do ponto de vista social e das empresas está a ser feito um levantamento no terreno. ------- 

Todas as situações estão a ser reportadas à CCDR-C, para que haja interligação com o 

Governo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao nível das empresas foram anunciadas várias medidas, nomeadamente a criação de uma 

linha de cem milhões de euros a fundo perdido e ainda outra linha de cem milhões de euros 

de empréstimos com taxas de juros bonificadas ou inexistentes. -------------------------------- 

O Estado vai suportar até três meses no mínimo, os salários dos trabalhadores, para que 

estes possam de facto ajudar as empresas a ressurgir. --------------------------------------------- 

Ainda na área social está a ser feito um levantamento caso a caso. Existem alguns edifícios 

de primeira habitação, que sofreram perda total. Concretamente 5 casas de habitação. Há 

ainda cerca de 20 edifícios com perdas parciais na primeira habitação e alguns com prejuízos 

nos anexos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia e com a Rede Local de 

Intervenção Social, já está no terreno. É importante começar os trabalhos de construção e 

reconstrução, para que as pessoas deixem o luto para trás e recomecem a sua vida com 

alguma normalidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Para concluir a Câmara Municipal de Vagos endereça formalmente, os agradecimentos e 

um voto de apreço a todas as entidades, nomeadamente: ----------------------------------------- 

o Bombeiros Voluntários de Vagos; 

o G.N.R; 

o Santa Casa da Misericórdia de Vagos; 

o Presidentes de Junta; 
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o Entidades de Saúde; 

o Aos tratoristas e operadores de máquinas que ajudaram no combate; 

o Às populações em geral, pelo trabalho magnífico que permitiu que não houvesse 

mais nada a lamentar do que perdas materiais, que são importantes mas que ao lado 

da vida humana não têm qualquer valor. ------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para pedir que a Câmara 

Municipal, na qualidade de cliente da AdRA, solicite os dados recolhidos por telemetria das 

estações elevatórias, entre as 12 horas do dia 15 e as 12 horas do dia 16 de outubro. O que 

se pretende com esses dados é ver a modulação horária das bombagens, as avarias e as 

respetivas causas, o número de m3 bombados e consumidos, de forma a termos uma visão 

clara do que aconteceu na nossa rede de abastecimento. A ideia não é encontrar culpados 

mas tentar perceber o que se pode melhorar para o futuro. --------------------------------------- 

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

 Relativamente à questão colocada o senhor Presidente da Câmara Municipal informou que 

esse pedido já foi feito e também foi solicitado que a AdRA tivesse atenção aos consumos 

excessivos nesse dia. Tanto a AdRA como a EDP tiveram piquetes no terreno. -------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – CÂMARA MUNICIPAL - REUNIÕES – PERIODICIDADE -------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto nos artigos 40º e 49.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal propôs: -----------------------------------------------------------------------------  

 Que as reuniões ordinárias do órgão executivo do Município se realizem na 1ª e 3ª quintas-feiras 

de cada mês, com início às 09 horas e 30 minutos; ------------------------------------------------------- 

 Que a última reunião ordinária, de cada mês, seja pública; ---------------------------------------------- 

 Que, caso a reunião ordinária coincida com dia feriado, a mesma tenha lugar no primeiro dia útil 

seguinte, com início à mesma hora; -------------------------------------------------------------------------  
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Excecionalmente no mês de novembro as reuniões serão nos dias 9 e 23, sendo que a do dia 9, será pública.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação deve ser publicitada por edital e deve constar em permanência no sítio da Internet 

deste Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 57º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, designou o 

senhor Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, como VICE-PRESIDENTE da Câmara 

Municipal de Vagos, a quem, para além das funções que lhe serão atribuídas, caberá substitui-lo nas suas 

faltas e impedimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente designação produz efeitos a 21 de outubro de 2017. --------------------------------------------------- 

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

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

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

4 – VEREADORES A TEMPO INTEIRO E A MEIO TEMPO ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 58º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, fixa em 2 (dois) o número de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro e 

em exclusividade e designa os senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e Maria Dulcínia 

Martins Sereno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A presente designação produz efeitos a 21 de outubro de 2017. --------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou, ainda, a seguinte proposta: ---------------------------- 

“Considerando que nos termos do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compete à Câmara Municipal, sob proposta do 

respetivo Presidente fixar o número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites 

previstos no nº 1, do citado artigo, proponho à Câmara Municipal fixar o número de vereadores a tempo 

inteiro em mais 2 (dois).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais proponho que os (2) dois Vereadores em Regime de Tempo Inteiro e em exclusividade sejam os 

senhores Vereadores, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento.”. ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. --- 

A presente deliberação produz efeitos a 21 de outubro de 2017. --------------------------------------------------- 

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

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

5 – DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES NOS VEREADORES --------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto no artigo 36.º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determina a distribuição de funções específicas, delegando as 

competências necessárias aos respetivos vereadores para o coadjuvarem nas seguintes áreas: ---------------- 

 

Presidente da Câmara Municipal – Dr. Silvério Rodrigues Regalado 

 Proteção Civil e Segurança 

 Gestão Financeira 

 Planeamento 

 Obras Públicas 

 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 

 Fiscalização Sanitária 

Vereadora – Engª Sara Raquel Rodrigues Caladé 

 Urbanismo 

 Modernização Administrativa e proximidade com o cidadão 

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

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

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

6 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – CÂMARA MUNICIPAL – PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no artigo 34.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o senhor Presidente 

da Câmara Municipal propôs que lhe fossem delegadas as competências da Câmara Municipal a seguir 

indicadas, as quais poderão ser subdelegadas nos senhores Vereadores.------------------------------------------ 

RJALEI – Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara – 

Art.º 33.º, n.º 1, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1 000 vezes a RMMG; 

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens 

imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da 

execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois 

terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; 

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente 

lei; 

q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 

designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades 

da administração central; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico 

e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 

em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 
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particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal; 

w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções 

que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; 

y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do 

município ou colocados, por lei, sob administração municipal; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 

com a atividade económica de interesse municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, 

após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma 

inequívoca e duradoura; 

ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; 
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RJALEI – Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara – 

Art.º 39.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 

c) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 

 

 

 

mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais; 

nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; 

qq) Administrar o domínio público municipal; 

rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos; 

tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; 

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município; 

bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual Delegação de Competências da 

Câmara Municipal no Presidente da Câmara 

Artº 4º, nº 2 – Licença administrativa (Operações de loteamento, obras de urbanização, obras de 

construção, alteração, conservação, ampliação, demolição, etc) 

Artº 5º, nº 4 – Aprovação de informação prévia regulada no diploma 

Artºs 89º e 89º-A – Ordenar a execução de obras de conservação ou demolição 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara 

Municipal e delegar-lhe todas as competências acima indicadas. -------------------------------------------------- 

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

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

7 – MEMBROS DO GAP E DO GAV ------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto nos artigos 42.º e 43.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que ao abrigo do mesmo diploma, nomeou para o gabinete de apoio aos vereadores (GAV) 

e para o lugar de Secretário, o senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha. ------------------------------ 

As nomeações produzem efeitos a 21 de outubro de 2017. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação 

Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara 

Artº 3º, nº 2 – Indeferimento de projetos suscetíveis de comprometerem, pela localização, 

aparência, proporções ou materiais indicados, os conjuntos urbanos existentes. 

Artº 4º, nº 3 – Alinhamento de muros 

Artº 13º, nº 4 – Muros e vedações – outras alturas 

Artº 46º, nº 3 – Remoção de materiais 

Artº 58º, nº 2 – Recuperação de peças processuais 
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8 – ELEITOS LOCAIS – DECLARAÇÕES AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou todos os senhores Vereadores da necessidade de 

apresentarem junto do Tribunal Constitucional declaração dos seus rendimentos. Mais informou que os 

senhores Vereadores a tempo inteiro devem ainda apresentar junto do mesmo Tribunal declaração de 

inexistência de incompatibilidades ou impedimentos. A não apresentação das declarações referidas 

constitui uma infração que pode ter como consequência a perda de mandato. ----------------------------------- 

Mais informou, que deverá ser dado conhecimento às senhoras, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando 

Marques e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. ----------------------------------------------------------- 

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

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

9 – REPRESENTANTES DO EXECUTIVO ---------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que fossem indicados os seguintes três elementos deste 

executivo para integrarem: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA (AMC-V) ----------------- 

Para a Assembleia Intermunicipal: --------------------------------------------------------------------------  

 Presidente – dr. Silvério Regalado ---------------------------------------------------------------- 

 Vereadores – eng.º Paulo Sousa e eng.ª Sara Caladé. ----------------------------------------- 

Para o Conselho Diretivo: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Vereador, eng.º Paulo Sousa ----------------------------------------------------------------------- 

 MAIS VAGOS – ÓRGÃOS SOCIAIS: ------------------------------------------------------------------ 

 Para o Conselho de Administração – Presidente – dr. Silvério Regalado; ------------------ 

 Para a Assembleia Geral – Vereador – eng.º Paulo Sousa; ------------------------------------ 

 Para o Conselho Fiscal – Vereador – eng.º João Domingues. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10 – CONTAS BANCÁRIAS – ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO ---------------------------------------- 

Nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

que a abertura de contas bancárias e respetivas movimentações possam ser efetuadas pelo senhor Presidente 

da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e pela funcionária com funções na Tesouraria, a Assistente 

Técnica, Maria Luísa Pessoa dos Santos. O senhor Presidente da Câmara será substituído nas suas faltas e 

impedimentos pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves e pela senhora 

Vereadora Maria Dulcínia Martins Sereno. A Assistente Técnica Maria Luísa Pessoa dos Santos, será 

substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Assistente Técnico Simão Pedro da Rocha Rodrigues. ----- 

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

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

11 – IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES – PARTICIPAÇÃO 

VARIÁVEL – PRODUÇÃO DE EFEITOS NO ANO 2018 ---------------------------------------------------- 

Presente informação do CDF, de 23 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“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 anterior (valor calculado sobre a coleta líquida 

das deduções previstas no código do IRS). 

Nos termos do nº 2 do mesmo artigo deve a Câmara Municipal deliberar e propor a aprovação da 

Assembleia Municipal a percentagem da referida participação pretendida pelo município de modo a 

comunicá-la à Autoridade Tributária, sob pena de perder o direito sobre qualquer valor. 

Mais informo que o valor da participação agora deliberado terá efeitos financeiros no ano 2019, sendo 

que 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, por maioria, com 1 (um) voto contra do senhor Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, aprovar uma participação de 4,5% no IRS e remetê-la à Assembleia 

Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------ 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Voto contra porque a nossa proposta era de 2,5%”; -------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara apresentou também uma declaração de voto: ---------------------------------- 

“Gostava de devolver tudo aos munícipes mas era preciso que o Município tivesse receita para fazer face 

aos investimentos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta declaração de voto foi subscrita pelos senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, 

Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento 

e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

12 – DERRAMA – TAXAS 2017 -------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação do CDF, de 23 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“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 e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas que corresponda à proporção 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 seguintes: 

 Taxa normal: 1,25% 

 Taxa reduzida: 0,25%”. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, aprovar a manutenção das taxas do ano anterior, a saber: ----------------------- 

 Taxa normal: 1,25%; 

 Taxa reduzida: 0,25%; 

e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ----------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Voto contra porque considero que a taxa normal deveria passar para 1,50% e a taxa reduzida ser 

eliminada”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS ------------------------------------------------------- 

Presente informação do CDF, de 23 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Para cumprimento do disposto no artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI, 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as alterações subsequentes), deve o Município, 

mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre a 

taxa do imposto a aplicar aos prédios urbanos no ano 2017, cujo pagamento ocorre no ano 2018, assim 

como a redução concedida a agregados familiares com dependentes a cargo. 

1. Taxa a aplicar 

A taxa a fixar pode variar de 0,3% a 0,45% sendo que para o ano 2016 foi fixada a taxa de 0,3%. 

2. Redução de taxa 

O artigo 112.º-A do CIMI prevê no seu nº 1 a possibilidade do município reduzir a taxa de imposto a 

aplicar aos prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente de acordo com o número de 

dependentes que compõem o agregado familiar com domicílio fiscal no município. 

As deduções (fixas) previstas são as seguintes: 

 - 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 € 

De acordo com a informação disponibilizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira reportada ao ano 

2016, com base nas declarações de IRS, o número de agregados familiares era o seguinte: 

 - agregados com 1 dependente – 996 

 - agregados com 2 dependentes – 739 

 - agregados com 3 ou mais dependentes – 105 

Mais informo que para o ano de 2016 foi deliberado conceder o valor máximo de redução previsto por 

agregado.  

Ambas as deliberações deverão ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de 

dezembro.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 13.1 TAXAS 2017 – CÓDIGO DO IMI – ARTIGO N.º 112º, N.º 1 -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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 aprovação.  

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

13.2 REDUÇÃO DA TAXA, ARTIGO N.º 112.º-A ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que aprove as seguintes 

deduções fixas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 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€. ---------------------------- 

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

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

14 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – AUTORIZAÇÃO DE DESPESA -------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------- 

«Considerando que, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, os Presidentes de Câmara são competentes para autorizar despesas com a locação e aquisição de 

bens e serviços até 149.639,37 € (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e 

sete cêntimos), e que as competências atribuídas, pelo referido diploma, às Câmara Municipais podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e 

oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), conforme dispõe o n.º 2, do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proponho a delegação de competências para autorização de 

despesas e respetivo pagamento até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento 

e noventa e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), relativamente a cada uma das seguintes despesas: 

 Transportes escolares; 

 Encargos com empréstimos que esteja previamente aprovados pelo órgão deliberativo do 

Município; 

 Iluminação pública e energia elétrica; 

 Transferência para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, CIRA e Associação de 

Municípios do Carvoeiro-Vouga, Beira Atlântico Parque e Rota da Bairrada.». -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. -------- 

Deve a DF, 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 25 de outubro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 121.357,77 € (cento e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e sete euros e setenta e sete 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O NEVA – 

NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – REALIZAÇÃO DA AÇÃO: “THINKIN” – FEIRA PARA 

A CIDADANIA, FORMAÇÃO, EMPREGO E NEGÓCIOS -------------------------------------------------- 

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

 Minuta do protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e o Neva, que a seguir se 

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

“Protocolo de Colaboração 

Ação – THINKIN’ – FEIRA PARA A CIDADANIA, FORMAÇÃO, EMPREGO E 

NEGÓCIOS 

Considerando que o concelho de Vagos tem sido escolhido por vários investidores para 

localizarem os seus negócios e unidades produtivas, tanto na Zona Industrial de Vagos como no 

Parque Empresarial de Soza e que o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), em parceria com o 

Gabinete de Desenvolvimento Económico (GDE) da Câmara Municipal de Vagos, é parte 

integrante desta iniciativa de promoção de investimentos e de iniciativas empreendedoras locais 

e internacionais, tendo recentemente acolhido no seu espaço físico a Incubadora de Empresas do 

Município de Vagos, polo de incubação de ideias de negócio e de empresas da Rede IERA 

(Incubadora de Empresas da Região de Aveiro), reforçando, assim, a sua política de promover e 

potenciar condições especiais a negócios em fase inicial para o arranque das suas atividades; 

Considerando que, com este evento se pretende desenvolver a ideia de uma polivalência na 

abordagem sistémica de várias temáticas centradas numa profissão âncora, proporcionando a 

melhoria contínua de soft skills e competências dos desempregados, jovens, colaboradores ativos, 

empreendedores, empresários; 

Considerando que o evento pretende apelar à participação ativa da comunidade em geral, com 

especial enfoque no engagement entre colaboradores, empregadores, empreendedores, em torno 

de temáticas e sinergias capazes de gerar competências pessoais e profissionais, potenciando, 
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assim, atos e ações de cidadania, de complementaridade e de cooperação, estimulando a dinâmica 

local e regional no que ao ecossistema empresarial e empreendedor diz respeito; 

Considerando, porém, as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar a realização, 

de forma isolada, de um evento vocacionado para empresas, empreendedores, trabalhadores, 

desempregados e comunidade educativa e científica;  

Considerando que a gestão das atividades do THINKIN’ - 2017, poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial; 

Considerando a preponderância do Município de Vagos na criação de condições para a captação 

de empresas / investidores e recursos humanos para as empresas da sua área de influência; 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), na gestão das atividades conexas do THINKIN’ - 2016; 

Entre: 

1 - O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, com sede na Avenida 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 1.º outorgante; 

e 

2 - O 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 603 373 605, aqui representada por Victor 

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 

Nos termos das alíneas m), do número 2, do artigo 23º, e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante 

designado por protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão das atividades do THINKIN’ - 2017, 

designadamente:  

a) Promoção e divulgação do evento, localmente, na região e no país – com recursos a 

meios de comunicação social com essa representatividade; 

b) Angariação e captação de empresas expositoras; 

c) Contratação de serviços de criação e desenvolvimento de imagem e merchadising, 

execução de todo o material gráfico, impressão de material; 

d) Contratação de serviços de promoção do evento (vídeo promocional, website, gestão 

redes sociais, cobertura fotográfica e filmagem do evento); 

e) Promoção e publicitação do evento (imprensa escrita, televisão, MB net, etc.); 
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f) Contratação de espaços cobertos de apoio / complemento ao evento, coffee breaks, 

promotoras;  

g) Contratação de oradores com reconhecida intervenção de abrangência nacional. 

Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa do objeto de comparticipação financeira ao abrigo do 

presente protocolo está definido para os dias 26, 27 e 28 de outubro de 2017. 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas 

do programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 30.000,00€ (Trinta mil 

euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

- Até 31 de outubro  10.000,00€ 

- Até 30 de novembro  10.000,00€ 

- Até 31 de dezembro   10.000,00€ 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Gerir financeiramente todo o evento, em parceria com o MV; 

b) Gerir a atribuição dos espaços de exposição das empresas participantes; 

c) Gerir e contratar os oradores, serviços de comunicação e imagem e outros de apoio à 

operacionalização do evento (como promotoras, coffee breaks, vigilância, etc.); 

d) Assegurar parcerias com a organização e parceiros do evento que permitam o seu bom 

funcionamento; 

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre atividades em questão; 

f) Apresentar até ao dia 31 de dezembro de 2017, um Relatório das Atividades 

desenvolvidas e as Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações 

assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 
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Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8.ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

1 - Este protocolo deverá ser publicitado no website das duas entidades; 

2 - Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos 

termos da lei.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 3190, no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros); ------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de outubro de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de protocolo e autorizar o 

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

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

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

6 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – RF 04CP-2017 – CONCURSO PÚBLICO – ADJUDICAÇÃO 

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

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 07 de setembro de 2017, propondo: “a adjudicação 

ao concorrente EMPREENDENDO – Ensino, Formação e Empreendedorismo, pelo valor de 

204.325,00 € (duzentos e quatro mil, trezentos e vinte e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor aplicável.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2017: “Adjudique-se. À CM 

para ratificação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – RF 04CP-2017 – CONCURSO PÚBLICO – MINUTA DO 

CONTRATO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato, respeitante à aquisição de prestação de serviços de auxiliares de ação 

educativa para o ano letivo 2017/2018; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de setembro de 2017: “Concordo com a 

presente minuta do contrato. À reunião da Câmara Municipal para ratificação”. ------------------ 

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS  

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

1 – BENEFICIAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA DA CABINE – CALVÃO – PROC. º E01/2017 

– ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC. º E05/2017 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO  

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA ASCENSÃO MARTINS SILVA E OUTROS – PROC.º 355/82 – LOMBOMEÃO – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 355/82 ------ 

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

 Requerimento de Maria Ascensão Martins Silva e outros, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 12 de julho de 2017, requerendo a anulação do alvará de loteamento nº 355/82; --- 
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 Informação da UAJ, de 08 de setembro de 2017, propondo: “que a Câmara Municipal, órgão 

competente para deliberar sobre a pretensão das requerentes, uma vez que, de acordo com o n.º 

2 do artigo 169.º do CPA, a competência para a prática do ato pertence ao autor do ato de 

licenciamento do loteamento, delibere de acordo com a seguinte minuta de deliberação, a saber: 

«A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 167.º do 

Código do Procedimento Administrativo, proceder, a pedido das requerentes interessadas, à 

revogação do ato de aprovação da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 355/1982, 

uma vez que a mesma não foi objeto de registo e não produziu quaisquer efeitos práticos.» À 

consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 08 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Será de proceder conforme proposta da srª drª Susana … devendo remeter-se o processo a 

deliberação da CM. À consideração superior.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação que aprovou o alvará de loteamento 

n.º 355/82. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – MARIA ANJOS JESUS FRADE – PROC.º 82/11 – CANTO DE CALVÃO – CALVÃO – 

LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS ------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Anjos Jesus Frade, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 28 

de abril de 2017, requerendo “licença especial para obras inacabadas”; ----------------------------- 

 Informação da UAJ, de 11 de setembro de 2017, apresentando a seguinte proposta de deliberação:  

“A Câmara Municipal deliberou 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, 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.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 11 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Se superiormente entender, será de proceder conforme proposto na conclusão do parecer da srª 

drª Susana, remetendo o processo a deliberação da CM. À consideração superior”; --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, 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 DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

3 – GRAÇA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS – PROC.º 75/17 – OUCA – DECLARAÇÃO DE 

COMPATIBILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Graça Maria Almeida Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 31 de maio de 2017, requerendo “declaração de compatibilidade de acordo com o artº 33 do 

RMUE.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 12 de junho de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente no pedido, 

desde que cumpridas as condições enumeradas no ponto 2 e após considerado conforme o ponto 

4 (legitimidade).” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(2-Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio (SIR), que altera 

e republica o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, o CAE em questão encontra-se incluído na lista A 

do anexo I do SIR, ou seja, se a produção anual for igual ou inferior a 5000 kg, potência elétrica não superior 

a 41, 4 KVA, potência térmica não superior a 4𝑥105KJ/h e até 5 trabalhadores, essa atividade pode ser inst 

alada em habitação.) 

(4-A requerente apresenta a instrução necessária para o procedimento em questão, conforme regulamentado 

no artigo 33º do RMUE em vigor. No entanto, apresenta cópia de um testamento, que deverá ser analisado 

por pessoa competente, de forma a ser atestada a legitimidade do pedido.); -------------------------------------- 

  Informação da DGU de 12 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Foi dado cumprimento ao solicitado, tendo sido apresentada certidão de registo na CRP; 

2. No que respeita à pretensão da requerente, remete-se para a informação da Engª 

Gabriela Cabano de 12 /06/2017.”; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 12 de setembro de 2017: “Concordo com a informação prestada … não se 

vê inconveniente na declaração de compatibilidade requerida, nas condições das informações. À 

consideração superior, sendo de remeter para deliberação da CM (art. 33º do RMUE).”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a compatibilidade do título de habitação com a 

atividade industrial requerida (Fabrico de bolos, tortas e produtos similares de pastelaria – CAE 10712). -- 

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

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

4 – JOSÉ MARTINS – PROC.º 475/85 – QUINTÃ – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTERAÇÃO 

DO LOTEAMENTO N.º 475/85 -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Martins, requerendo alteração do loteamento n.º 475/85; --------------------- 

 Informação da DGU, de 12 de setembro de 2017, concluindo: ----------------------------------------- 

“Trata-se de um pedido de licenciamento para alteração de loteamento, com vários usos. Julgo 

de aprovar a alteração ao mesmo. À consideração superior.”; ----------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 20 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo com o cálculo das taxas. Conforme informação do sr. arq. Rogério, será de aprovar 

a alteração ao loteamento proposta, nos termos do artigo 27º do RJUE, devendo ser submetida a 

deliberação da CM. À consideração superior.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, de acordo com os pareceres 

técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – DAVIDE MARTINS BORGES E MARIA LÚCIA FREIRE FRAGOSO – PROC.º 3/17 – OUCA 

– ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 307/81 --------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Davide Martins Borges e Maria Lúcia Freire Fragoso, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 13 de junho de 2017, solicitando o licenciamento de uma operação 

de loteamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 22 de setembro de 2017; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 22 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, sendo de remeter para deliberação 

da CM: 

1. Quanto à aceitação da fundamentação apresentada nos termos do nº 3 do art. 5º do 

RMUE, que consta do ponto 3 da informação; 
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2. Quanto à alteração proposta ao loteamento, nas condições mencionadas no ponto 2.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, de acordo com os pareceres 

técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Óscar Lopes Francisco, residente em Ponte de Vagos para perguntar quando é que vai haver 

eleições na CIRA? E se o senhor Presidente prevê alguma alteração nos corpos dirigentes da CIRA?  

 À questão colocada o senhor Presidente respondeu que de acordo com as regras da Lei n.º 75/2013, 

a primeira reunião foi marcada pelo Presidente de Câmara com maior número de eleitores, neste caso 

o Presidente da Câmara de Aveiro. A reunião da CIRA será na próxima segunda-feira dia 30. 

A nomenclatura de liderança da CIRA também depende um pouco das forças politicas e do 

entendimento que tenham. É evidente que neste cenário a liderança passará por um autarca do Partido 

Social Democrata e nessa base, pessoalmente, não antevê qualquer alteração na liderança da CIRA. 

Na sua opinião as coisas têm corrido bem. Poderiam correr ainda melhor, mas obviamente a 

responsabilidade é de todos e não só da liderança. Relembra que a CIRA é apontada várias vezes 

como um exemplo a nível nacional, como uma das comunidades intermunicipais que melhor 

funciona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 A senhora Ana Paula Mourão Branco, residente em Soza, para, relativamente ao evento “Thinking” 

que se vai realizar, perguntar como foi feita a publicidade e a divulgação do evento, uma vez que do 

seu ponto de vista foi muito em cima da hora e que o mesmo careceu de uma divulgação atempada.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 O senhor Vereador, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves referiu que relativamente à divulgação, esta 

foi feita pelos meios normais, sendo que a conjuntura não terá sido a melhor, tendo em conta o 

período das eleições autárquicas e obviamente os acontecimentos trágicos dos incêndios. ------------- 

 Sobre o mesmo assunto o senhor Presidente da Câmara recalcou ainda que as circunstâncias 

motivaram a concentração em questões mais importantes e que inclusive esteve a ponderar-se a não 

realização do evento. Contudo, futuramente, tanto para este evento como para outros, ter-se-á em 

conta a devida divulgação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dois 

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

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


