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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2018, de 04 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dez horas, no edifício da Câmara Municipal de 

Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Vice 

Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, atendendo a que o senhor Presidente da 

Câmara chegou mais tarde, conforme referido na ata, e com a presença dos senhores Vereadores Maria 

Dulcínia Martins Sereno, dr. Óscar Lopes Francisco, 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 

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

O senhor Vice Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das 

competências que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião da 

senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivos pessoais. ----------------------------- 

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues que se fez substituir pelo 

senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Dar conhecimento da Minuta do Protocolo a celebrar entre a CCDR-C e o Município de 

Vagos – Programa de apoio à reconstrução de habitação permanente, na sequência dos 

incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017. ----------------------------------------------------------- 
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 Dar nota do despacho de nomeação, em regime de substituição, dos seguintes dirigentes e 

nos cargos abaixo indicados: -------------------------------------------------------------------------- 

o Diretor do Departamento de Coordenação (1º grau) – António Manuel Costa 

Castro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

o Chefe da Divisão de Urbanismo (2º grau) – Isabel Maria Cruz Trindade; --------- 

o Chefe da Divisão de Serviços Operacionais (2º grau) – Jorge Manuel Gonçalves 

Almeida; --------------------------------------------------------------------------------------  

o Chefe da Divisão de Gestão Financeira (2º grau) – Luís Nuno Rodrigues 

Fernandes André; --------------------------------------------------------------------------- 

o Chefe da Divisão de Planeamento e Obras Públicas (2º grau) – Nuno Alexandre 

Costa Carvalho. -----------------------------------------------------------------------------  

As presentes nomeações são feitas por urgente conveniência do serviço e produzem efeitos 

a partir do dia 01 de janeiro de 2018. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco para desejar um bom ano a todos e colocar algumas 

questões, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Após ter assistido à última Assembleia de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina e 

onde foram levantadas algumas questões, comprometeu-se, assim que lhe fosse possível, a 

transmiti-las ao executivo municipal, pelo que pergunta: ---------------------------------------- 

 Sobre um estaleiro no centro de Santa Catarina, situação que já vem do executivo do 

dr. Rui Cruz. Foi a dona do café que está próximo, que permitiu que o estaleiro lá fosse 

colocado. Agora não quer ser ela a remover aquelas chapas e se o fizer quer que lhe seja 

vedado o terreno. A pergunta é: Pode a Câmara Municipal arranjar solução para este 

assunto? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao ser apresentado o orçamento pela Junta de Freguesia e mais concretamente a parte 

relativa aos melhoramentos dos pólos industriais verificou-se que os valores são muito 

baixos. E como entende que este até é um assunto muito abrangente gostaria de citar parte 

da entrevista dada ao Diário de Aveiro, no passado dia 26 de dezembro, pelo 

administrador da empresa Grestel, Miguel Casal, que foca precisamente estas questões: - 

Passa a citar: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

D.A.: “Como vê a Zona Industrial de Vagos atualmente? -------------------------------- 

M.C.:“A necessitar de alguns investimentos. Todas as semanas recebemos clientes de 

todo o mundo, alguns de empresas de dimensão muito relevante a nível mundial e 

gostaríamos que a Zona Industrial de Vagos tivesse outras condições e outras 

acessibilidades.” -------------------------------------------------------------------------------- 
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D.A.: “Está prevista a construção de vias de ligação à A17 e à A25, a Grestel sairia 

beneficiada? -------------------------------------------------------------------------------------- 

M.C.: “Eu diria que as acessibilidades nos têm prejudicado muito, de facto o acesso 

é mau. Esperamos que esteja para breve a construção destas acessibilidades.” ------ 

Posto isto podemos concluir que de facto esta questão já não é um assunto politico é um assunto 

premente. A Zona Industrial de Vagos precisa de melhoramentos e mesmo na passada 

Assembleia Municipal também não lhe pareceu que esta questão estivesse prevista no 

orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O Senhor Vice Presidente da Câmara, respondeu: ------------------------------------------------- 

o Sobre o estaleiro em Santa Catarina, a situação será analisada; ----------------------- 

o Quanto à Zona Industrial, felizmente e para bem do concelho, tem havido um 

grande desenvolvimento e um grande investimento. Estão contemplados novos 

investimentos. Já estava no orçamento do ano passado. Parte das infraestruturas e 

dos arranjos são necessárias. O projeto de infraestruturas está concluído, demorou 

um pouco mais porque a Zona Industrial tem um grave problema de águas pluviais, 

especialmente na zona norte. O projeto comtempla a drenagem de todas as águas 

pluviais. Será lançado o mais rápido possível. ------------------------------------------- 

No que respeita à ligação à A17 os projetos também estão prontos. Ao nível da 

CIRA é um dos projetos prioritários. Aguardamos pelo financiamento. Na ligação 

à A25 temos vários troços em adjudicação como é o caso do troço Gafanha do 

Carmo – Casa Florestal até ao Parque de Campismo. Também em adjudicação está 

a Rua das Abelhas que sai do lado sul da Zona Industrial para o Lombomeão. ----- 

O pólo industrial de Ponte de Vagos tem o projeto de infraestruturas concluído, 

mas está a ser objeto de uma pequena reformulação para dar resposta a um 

investimento. É uma questão de prioridades. Este investimento é de cerca de um 

milhão de euros e engloba as vias, passeios, infraestruturas elétricas, 

telecomunicações e saneamento. ----------------------------------------------------------- 

O pólo de Covão do Lobo é um caso a ter em consideração também. --------------- 

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco colocou ainda mais três questões: ----------- 

1. A via circular externa está contemplada ou não? --------------------------------------- 

2. Está prevista a aquisição/compra de terrenos pela Câmara Municipal? -------------- 

3. Qual a opinião deste executivo quanto ao facto do Presidente da Junta da Gafanha 

da Boa Hora estar a tempo inteiro? ------------------------------------------------------- 

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

 O Senhor Vice Presidente da Câmara, respondeu pela mesma ordem: ------------------------- 
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1. Esta via tem muitos constrangimentos e, de momento, não é uma prioridade. O 

trânsito desde a rotunda de Santo André, na EN 109, até à Zona Industrial e ligando 

à A25, obviamente diminuirá consideravelmente o fluxo de tráfego no centro da 

vila de Vagos, especialmente o transito pesado; ----------------------------------------- 

2. A compra de terrenos é uma competência do Presidente da Câmara. Existe uma 

verba no orçamento para estas aquisições. Se entender que é útil para o município 

adquire. Poderão ser adquiridos alguns terrenos no Parque Empresarial de Soza.-- 

3. O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora trabalha 

durante todo o dia. Se está a fazer um bom trabalho e se foi autorizado pela 

Assembleia de Freguesia parece-nos que será de continuar assim. ------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 25, 26 e 27, de 23 de novembro e 07 e 15 de dezembro de 2017, 

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara, não votou as propostas das atas n.ºs 25, 26 e 27, de 23 de novembro e 07 

e 15 de dezembro, atendendo a que ainda não estava presente. ---------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, não votou a proposta da ata n.º 27/2017, de 15 de 

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

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, não votou as propostas das atas n.ºs 26 e 27, de 07 e 15 de 

dezembro de 2017, pois não esteve presente nas reuniões. --------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017 ----------------------------- 

2.1. ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO 2017, N.ºs 9 a 14 ----------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as alterações ao orçamento 2017, n.ºs 9 a 14, nos valores de 688.500,00 € 

(seiscentos e oitenta e oito mil e quinhentos euros), 342.050,00 € (trezentos e quarenta e dois mil 
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e cinquenta euros), 251.600,00 € (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos euros), 120.450,00 € 

(cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta euros), 281.650,00 € (duzentos e oitenta e um mil, 

seiscentos e cinquenta euros), 112.450,00 € (cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta euros), 

respetivamente, estando incluídas as alterações ao PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 

n.ºs 8 a 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Deve a DGF (Divisão de Gestão Financeira), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017 ----------------------------- 

2.2. ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017, N.ºs 9 a 13.  

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, aprovou as alterações ao PPI 2017 n.ºs 9 a 13. -------------------------------------------- 

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara, entrou na sala de reuniões, passando a presidir aos trabalhos. ----- 

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

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

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

“Considerando que, para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 58º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal, em reunião de 26/10/2017, 

deliberou fixar em 2 o número de vereadores a tempo inteiro; 

Considerando, porém, que a gestão das áreas afetas ao pelouro da Senhora Vereadora Engª Sara Raquel 

Rodrigues Caladé melhor será exercida, em sede de eficiência, eficácia e celeridade de decisão, com a 

participação e intervenção de mais um vereador, a meio tempo, especificamente na área administrativa e 

jurídica; 

Considerando os objetivos que estabelecemos de aposta na desmaterialização de processos e na 

modernização administrativa; 
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Considerando a formação profissional da Dra Susana Gravato e o facto da CM ter, desde há algum tempo, 

aberto um lugar para um técnico superior com a formação jurídica que não se encontra preenchido; 

Considerando as relevantes alterações legislativas que estão a ocorrer nas autarquias locais, 

nomeadamente as questões inerentes à transferência de competências que o Governo está a preparar para 

os Municípios ou os dossiers complexos como a renovação do contrato de concessão da rede de 

distribuição elétrica ou a revisão do EVEF da AdRA; 

PROPONHO à Câmara Municipal que, ao abrigo do disposto no normativo legal, atrás citado, altere de 

2 para 3 o número de vereadores, sendo que o 3º vereador(a), Drª Susana Maria Ferreira Gravato, 

desempenhará as funções nas áreas administrativa e jurídica, em regime de meio tempo, com efeitos a 

partir da presente data.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, dr. Óscar 

Lopes Francisco, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------ 

A senhora Vereadora, dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, não participou na discussão e votação do ponto.  

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------- 

“1) Em primeiro lugar, quero e pretendo deixar bem claro que a minha opinião em relação a este ponto 

em nada tem a ver com a pessoa que vai ocupar o referido lugar. Esta opinião seria sempre a mesma, 

independentemente de quem quer que viesse a ocupar o referido lugar. 

2) Em segundo lugar, as razões apresentadas na pessoa do sr. presidente do executivo municipal de Vagos 

dr. Silvério Regalado, não me suscitaram apreço e sentido a uma votação favorável dado que em nada do 

que foi apresentado justifica o aumento do número de vereadores, para 6 (seis) com pelouros atribuídos, 

só comparável a uma câmara como a de Lisboa ou do Porto. 

3) Em terceiro lugar, já quando foi realizado o aumento de número de vereadores de 4 (quatro) para 5 

(cinco) com pelouros atribuídos, essa opção só não foi mais criticada porque se tratava de uma pessoa que 

já exercia funções na câmara municipal de Vagos, e porque foi prometido não vir ninguém a ocupar a 

vaga deixada em aberto pelo sr. prof. Pedro Bento. Ora, nesta situação que se encontra a votação não é o 

que acontece. 

4) Em quarto lugar, a câmara municipal de Vagos, nunca teve 6 (seis) vereadores com pelouros atribuídos, 

desde o 25 de Abril, nunca semelhante coisa aconteceu. É moralmente pouco ético e não é aceitável o que 

se apresenta. É um precedente que se vai abrir, político, no nosso concelho e que nada traz de bom. Vai-

se fazer história pela negativa. 

5) Em quinto lugar, no distrito de Aveiro, nas câmaras em redor do nosso concelho, todas elas sem exceção 

não ultrapassam os quatro vereadores, e estou em crer que não é por esse facto que não apresentam um 

bom trabalho. A câmara de Cantanhede por exemplo, só tem 3 (três) vereadores, e organiza um evento que 

granjeou sucesso franco e positivo como a Expofacic, que é por todos bem conhecido. 
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6) Em sexto lugar, o facto de existir uma avença com um escritório de advogados de seu nome “Sousa 

Pinheiro e Montenegro” cujo contrato foi assinado recentemente em 15/12/2017 no valor de 74.700,00€ 

(dados do site base. gov.pt), e uma funcionária da câmara no quadro de pessoal com competência nas 

áreas jurídicas, parece me mais que suficiente para preencher as necessidades de uma câmara da dimensão 

da câmara municipal de Vagos. 

7) Em sétimo lugar, a necessidade de uma pessoa no executivo com capacidades jurídicas para intervir em 

assuntos jurídicos não colhe uma opinião nada favorável, o trabalho de um funcionário é o funcionário e 

somente este que o faz, bem como, o trabalho de um vereador é um vereador que o faz e não se podem 

substituir um ao outro, por muito que isto custe a aceitar ou compreender.  

Por todos estes pontos atrás referidos, o meu voto é contra. 

Voto contra, porque apesar de ser o único voto contra, em democracia nem sempre o ponto com mais votos 

a favor é aquele que representa a melhor opção, e neste caso é precisamente isso que acontece. A câmara 

municipal de Vagos, é e deveria ser, a par de todas as instituições públicas que gerem recursos e sobretudo 

dinheiros um exemplo de contenção de gastos e de boa aplicação dos dinheiros colocados à disposição do 

executivo. Parece-me evidente que não é isto que aqui acontece, e estranho que volvidos 3 (três) meses das 

últimas eleições autárquicas estarmos a votar um ponto destes, é sinal de quem só se projeta a curto prazo 

descurando os projetos de medio e longo prazo que tanta falta fazem ao concelho de Vagos para nos 

catapultar para outros patamares e horizontes de eficiência e bem-estar.”. ------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a declaração de voto que segue e que foi subscrita por todos os 

senhores Vereadores do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------ 

«Em primeiro lugar, uma pequena correção à declaração de voto do Sr. Vereador Óscar Lopes, dado que 

o número de vereadores com pelouros atribuídos será de 5, quatro com pelouros atribuídos a tempo inteiro 

e uma a meio tempo, aos quais se junta o presidente de CM; 

Em segundo lugar, no passado era possível o GAP ter 3 elementos e cada vereador podia ter um 

secretário(a), o que podia fazer (como fez) com que o staff político da autarquia pudesse ter bastante mais 

elementos. 

Ainda assim e apesar do sr. Vereador ter cometido mais uma imprecisão quando se refere a outros 

municípios da Região de Aveiro e fala de Cantanhede, a decisão hoje tomada pela CM é uma decisão de 

gestão e não uma decisão política. 

Nesse sentido, foi entendido pela maioria que estando aberta a possibilidade legal de ter mais um elemento 

válido na equipa, com uma formação que vai ao encontro de uma área onde claramente a CM de Vagos é 

deficitária e sendo essa pessoa capaz de desempenhar de forma consistente as funções que irá 

desempenhar, de acordo com os objetivos que lhe foram propostos. 

Não nos podemos esquecer que esta foi a vontade do eleitorado, expressa de forma inequívoca nas eleições 

de outubro de 2017, tendo a equipa que se candidatou um caderno de encargos com a população, a quem 

terá que prestar contas em 2021.» 

Deve o DC (Departamento de Coordenação), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – FUNDOS PERMANENTES 2018 ------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos 

permanentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; - 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vice - Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves; -- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor da Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno; ----------------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento; ------------ 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência, José António Pereira de Moura; ---------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência, dr. Hugo Alexandre Franco Silva; -------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Diretor do Departamento de Coordenação, 

eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------------------------------------------------ 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

dr. Luis Nuno Rodrigues Fernandes André; ------------------------------------------------------------ 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe da Divisão de Serviços Operacionais, 

eng.º Jorge Manuel Gonçalves Almeida; ----------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (mil euros) a favor do Coordenador Técnico, Amílcar Oliveira Raimundo. ---------- 

Deve DGF, 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 03 de janeiro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 21.679,45 € (vinte e um mil, seiscentos e setenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos).  

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 18 a 22de dezembro; ---------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 18 a 22 de dezembro; ------------------------ 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – CLUBE 

DE NATAÇÃO DE VAGOS – II TORNEIO 1ª BRAÇADA --------------------------------------------------- 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 18 de dezembro de 2017, propondo a atribuição de um subsídio 

no valor de 500,00 € (quinhentos euros), bem como, apoio logístico ao evento; --------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 3700, no valor de 500,00 € (quinhentos euros); -------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 18 de dezembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube de Natação de Vagos, um 

subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros) e o respetivo apoio logístico. ---------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA A S. MARTINHO 2013 E SRª 

DAS VIRTUDES E MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2014 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------ 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra a S. Martinho 2013 e Senhora das Virtudes e 

Mártir S. Sebastião 2014, requerendo “isenção do pagamento de taxas referentes às licenças 

requeridas para realização de Baile de Passagem de Ano 2017/2018, a realizar na Casa do Povo 

de Ouca”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 53,95 € (cinquenta e três euros e noventa e cinco cêntimos); -------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 19 de dezembro de 2017: “Deferido 

conforme e nas condições da informação. À Reunião da CM para ratificar.”; ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. ----- 

Deve a DCAJ (Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica) proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – RENOVAÇÃO DE LICENÇAS – QUIOSQUES – 2018  

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

 Informação do GMA, de 18 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Sobre o assunto em epígrafe cumpre informar o seguinte: 

1. De acordo com o disposto no artigo 14.º, Capítulo I, Anexo II, do Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público e de Publicidade do Município de Vagos, compete à 

Câmara Municipal deliberar sobre os locais a fixar para a instalação de quiosques. 

2. Decorre do número anterior a decisão de levar igualmente a deliberação de câmara a 

renovação das licenças de ocupação do espaço público com os quiosques.  

3. Foi deliberado favoravelmente a renovação das licenças de ocupação do espaço público 

dos seguintes quiosques para o ano de 2017: 

a. Instalados no Largo do Parracho Branco, na Praia da Vagueira: 

i. Quiosque “Gelados Olá” 

Titular da Licença: Carminda de Fátima de Jesus Marques; 

ii. Quiosque “Farturas da Vagueira” 

Titular da Licença: Ana Maria Correia Lopes Rocha; 

iii. Quiosque Impar” 

Titular da Licença: Miríade d’Estrelas – Unipessoal, Lda.; 

iv. Quiosque “Geladaria Artesanal” 

Titular da Licença: Jorge Miguel dos Santos Valente; 

v. Quiosque “Regueifa Doces Regionais de Águeda” 

Titular da Licença: Maria da Graça dos Santos Ferreira; 

vi. Quiosque “Tripas Moreira Cone de Ovos, Bolacha Americana” 

Titular da licença: José Cândido Silva Moreira; 

vii. Quiosque “Regina – Frutas e Legumes” 

Titular da licença: Manuel Fernando Cruz; 

viii. Quiosque “Pomar da Praça” 

Titular da licença: Manuel Fernando Cruz. 

b. Instalados na Vila de Vagos: 
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i. Quiosque “Teresa & Ascensão” 

Titular da licença: Teresa & Ascensão, Lda. 

4. Todos os titulares das licenças dos quiosques enunciados no ponto anterior procederam 

ao pagamento das taxas e ao levantamento das respetivas licenças. 

5. Solicita Maria da Graça dos Santos Ferreira, através do requerimento 10572/17, o 

averbamento da licença de ocupação do espaço público de que é titular para a instalação 

de um quiosque no Largo do Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o nome de 

Paula Susana Fernandes Pinheiro, com o NIF 218673710. 

6. Solicita Maria Teresa de Jesus Ferreira, através do requerimento com o NIPG 11358/17, 

o averbamento da licença de ocupação do espaço público do quiosque denominado 

Teresa & Ascensão, cujo titular é Teresa & Ascensão, Lda., sociedade constituída por 

Maria da Ascensão de Jesus Ferreira Gouveia e Maria Teresa de Jesus Ferreira, para 

seu nome individual. 

Requer ainda autorização para proceder ao pagamento faseado em duas prestações das 

taxas de licenciamento.  

CONCLUSÃO 

1. Propõe-se que sejam autorizadas as renovações das licenças dos quiosques enunciados 

no anterior ponto 3, uma vez que não se verificaram quaisquer alterações às condições 

iniciais de licenciamento, com exceção do Quiosque “Regueifa Doces Regionais de 

Águeda”, cuja titular é Maria da Graça dos Santos Ferreira, por força do processo de 

averbamento em curso, de acordo com o anterior ponto 5, que está neste momento 

suspenso, aguardando-se a entrega de contrato de trespasse entre as partes em 

cumprimento do disposto no artigo 5.º, do Capítulo I, do Regulamento de Ocupação do 

Espaço Público e de Publicidade do Município de Vagos. 

2. Considera-se que a licença concedida a Teresa & Ascensão, Lda. poderá ser averbada 

em nome individual de Maria Teresa de Jesus Ferreira, uma vez que esta era gerente da 

sociedade detentora da licença e vigor.  

3. Propõem-se igualmente que sejam notificados os restantes proprietários dos quiosques 

instalados no Concelho de Vagos para que procedem à regularização da sua situação 

relativamente à ocupação do espaço público.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2017: “À Reunião da 

CM”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar a renovação das licenças dos quiosques enunciados na informação uma vez que 

não se verificaram quaisquer alterações às condições iniciais de licenciamento; --------------- 

2. Autorizar o averbamento da licença concedida a Teresa & Ascensão, Lda. para Maria 

Teresa de Jesus Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Notificar todos os outros proprietários de quiosques para que procedam à regularização da 

sua situação relativamente à ocupação do espaço público. ------------------------------------------ 

Deve o NMAeAC (Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao Cidadão), proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação.------------------------------------------------------------------- 

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

6 – EDUCAÇÃO – CONSELHOS GERAIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (AEV) 

E ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS 

(EPADRV) – REPRESENTANTES DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------- 

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

 E-mail do Presidente do Conselho Geral do AEV, de 18 de dezembro de 2017; -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de dezembro de 2017: “Agende para a próxima 

reunião de CM”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear:--------------------------------------------------- 

o Para o Conselho Geral do AEV, os senhores:----------------------------------------------------------- 

1. Presidente da Câmara – dr. Silvério Rodrigues Regalado; ------------------------------- 

2. Vereador – eng,º João Paulo de Sousa Gonçalves; ------------------------------------------ 

3. Vereador – prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento. ----------------------------------------- 

o Para o Conselho Geral da EPADRV, os senhores:----------------------------------------------------- 

1. Presidente da Câmara – dr. Silvério Rodrigues Regalado; ------------------------------- 

2. Vereador – prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento. ----------------------------------------- 

3. Vereadora – dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato; ----------------------------------------- 

Deve o SE (Serviço de Educação), do NEDJ (Núcleo de Educação, Desporto e Juventude) proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 REPARAÇÕES EM EDIFICIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA 

CORREDOURA – PROCº E01/2011 --------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 13 de abril de 2017, solicitando: “encontrando-se decorrido o prazo de 

cinco anos de garantia da obra, requer-se a recepção definitiva das obras e a 

correspondente devolução à Requerente das quantias retidas pelo Dono de Obra.”; ----  

 Auto de Receção Definitiva, de 25 de maio de 2017, propondo a receção definitiva da 

obra; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 21 de dezembro de 2017: “Devem os autos ser remetidos à 

Reunião de Câmara para os devidos efeitos.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de dezembro de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------- 

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; -------------------------------------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como 

garantia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Devem a DGF e a DPOP (Divisão de Planeamento e Obras Públicas), proceder em conformidade com o 

teor da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 REPARAÇÕES EM EDIFICIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO DR. PEDRO 

GUIMARÃES – PROCº E03/2011 ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 13 de abril de 2017, solicitando: “encontrando-se decorrido o prazo de 
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cinco anos de garantia da obra, requer-se a recepção definitiva das obras e a 

correspondente devolução à Requerente das quantias retidas pelo Dono de Obra.”; ----  

 Auto de Receção Definitiva, de 25 de maio de 2017, propondo a não receção definitiva 

da obra; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPP, de 21 de dezembro de 2017: “Devem os autos ser remetidos à 

Reunião de Câmara para os devidos efeitos.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de dezembro de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva, não 

realizando a receção da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou notificar o empreiteiro para corrigir os defeitos detetados e referidos no auto. -------- 

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

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

2 – ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROCº 

E04/2009 – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA (PARCIAL) ---- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

24 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva (Parcial – elementos construtivos não 

estruturais), de 06 de setembro de 2017; -------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 21 de dezembro de 2017: “Junto o auto de receção definitivo da 

empreitada em questão. Deve a mesma ser remetida a Reunião de Câmara.”; ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de dezembro de 2017: “ À Reunião de CM”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------- 

 Homologar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva (Parcial – elementos 

construtivos não estruturais); ------------------------------------------------------------------------------ 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como 

garantia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – DEOLINDA JESUS GARCIA OLIVEIRA – PROC.º 49/09 – FONTE DE ANGEÃO – FONTE 

DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – CONCLUSÃO DE OBRA ---- 

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

 Requerimento de Deolinda de Jesus Garcia e Fernando Santos de Oliveira, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 13 de novembro de 2017, solicitando licença especial para conclusão 

dos acabamentos na sua moradia unifamiliar, anexo e muros; ------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 28 de novembro de 2017, concluindo: “não se verá inconveniente na 

pretensão, no entanto, deverão ser apresentados os elementos exigíveis para a emissão do título 

(alínea g), do nº 3, do art.º 40º, do RMUE”; ---------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 30 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. Arq. Manuel. Conforme ponto 2, deverá ser 

submetido à CM para declaração de caducidade, uma vez que já ocorreu a notificação referida 

nos termos da audiência prévia, não se tendo pronunciado o requerente dentro do prazo. Deverá 

ainda ser deliberado sobre o interesse na conclusão da obra (n.º 2 do artigo 40º do RMUE)…”; - 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção. 

Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do RMUE, reconhecer o interesse 

na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DU (Divisão de Urbanismo), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

2 – PAULO JORGE SILVA FERREIRA – PROC.º 102/17 – VAGOS – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO DE MORADIA --------------------------- 

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

 Requerimento de Paulo Jorge Silva Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

29 de novembro de 2017, juntando elementos ao processo 102/17; ------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 18 de dezembro de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente na 

legalização de moradia unifamiliar e anexos e autorização de utilização requeridas”; ------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2017: “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 DGU de 18 de dezembro de 2017; -------------------------------------------------- 

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

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

3 – DAVID SANTOS ALBINO – PROC.º 34/88 – CARVALHAIS – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de David Santos Albino, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de 

novembro de 2017, juntando elementos ao processo 34/88; --------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 13 de dezembro de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente nas 

alterações ao loteamento pretendidas”; --------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 15 de dezembro de 2017, concluindo: “concordo com a informação de 

13/12/17, sendo que face à mesma, não se vê inconveniente na alteração ao loteamento 

apresentada. Nos termos do artigo 27.º conjugado com o artigo 23.º do RJUE, deverá ser 

submetida a presente alteração a deliberação da CM. À consideração superior.”; ----------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de dezembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao loteamento, conforme 

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

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, pelo senhor Vice-Presidente e por 

mim, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião 

terminado às onze horas e dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 


