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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2018, de 06 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia seis de setembro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta e oito minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião o senhor Diretor do Departamento 

de Coordenação, António Manuel Costa de Castro. --------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A Câmara Municipal, face aos elementos disponíveis, discutiu a implementação, na área do Município de 

Mira, mais concretamente entre o Leque do Poço da Cruz e a povoação do Seixo, na freguesia do Seixo, de 

uma instalação avícola de criação de frangos, numa propriedade de cerca de 200 hectares. O cerne da 

discussão foram os impactes do projeto no meio natural e social. ------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 13 e 14, de 21 de junho e 5 de julho de 2018, respetivamente. Uma 

vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal 
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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 Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, não votou a proposta da ata n.º 14/2018, de 05 

de julho, pois não esteve presente na reunião.------------------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou as propostas de 

atas n.ºs 13 e 14, de 21 de junho e 5 de julho de 2018. -------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE VAGOS – ZEDL - 

REGULAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ZEDL - Nota Justificativa: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 (A presente Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, conforme determina o 

artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo) 

§ 1º 

Introdução 

O procedimento de elaboração do Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada teve 

início com a deliberação da Câmara Municipal, de 19/04/2018, com base na m/proposta, datada de 

17/04/2018. 

Nos termos da referida proposta, os motivos subjacentes à elaboração desse Regulamento advêm da 

necessidade de se satisfazer as solicitações da população por forma a serem dadas respostas de 

estacionamento com a máxima eficiência e celeridade, pelo que se impõe a reativação das atuais zonas de 

estacionamento de duração limitada de Vagos.  

Por outro lado, o progressivo aumento do parque automóvel e, consequentemente, o aumento da procura de 

estacionamento para satisfação das necessidades, quer das diversas atividades económicas quer da 

população residente, tem vindo a agravar a situação de estacionamento de viaturas em diversas áreas 

urbanas, resultando daí uma dificuldade real de oferta de lugares, condizente com a procura. 

O início do procedimento foi divulgado por Aviso publicitado no sítio institucional do Município e no jornal 

“O Ponto”, e remetido às Juntas de Freguesia do concelho de Vagos, dando a conhecer da possibilidade de 

todos os interessados apresentarem contributos para a elaboração desse Regulamento. 

A GNR de Vagos foi também convidada a apresentar contributos para a elaboração do Regulamento. 

§ 2º 

Análise dos contributos 

Decorrido o prazo fixado não houve quaisquer interessados no procedimento 
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§ 3º 

Custos e benefícios 

O artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo determina que os regulamentos são aprovados com 

base num projeto que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas. 

Quanto aos custos das medidas projetadas os mesmos dizem diretamente respeito aos encargos com os 

equipamentos e respetiva manutenção. Na ótica do cidadão, os custos só terão impacto junto daqueles que 

utilizam os lugares de estacionamento, cuja disponibilidade será maior em consequência da limitação do 

período de tempo afeto para esse fim. Em contrapartida, ao cidadão serão reduzidos os custos inerentes ao 

estacionamento em lugares mais distantes dos estabelecimentos e serviços que pretende utilizar. 

Por outro lado, as pessoas com deficiência condicionada na sua mobilidade terão sempre a possibilidade de 

terem um estacionamento disponível, e gratuito, seja na ZEDLV, seja junto da sua residência ou local de 

trabalho. 

§ 4º 

Parecer da Comissão de Trânsito 

O projeto de regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Vagos foi objeto de parecer 

favorável da Comissão Municipal de Trânsito de Vagos, em reunião de 12 de julho de 2018. 

Vagos, 31 de agosto de 2018. A Vereadora do Trânsito, (Maria Dulcínia Martins Sereno) 

 

 ZEDL - Projeto de Regulamento -------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE VAGOS 

PREÂMBULO 

A necessidade de satisfazer as solicitações da população por forma a serem dadas respostas de 

estacionamento com a máxima eficiência e celeridade, impõe que se proceda à reativação das atuais zonas 

de estacionamento de duração limitada de Vagos, bem assim da elaboração da correspondente 

regulamentação, a aprovar por regulamento municipal, conforme assim o determina o nº 2, do artigo 2º, do 

Anexo ao Decreto-Lei nº 81/2006, de 20 de abril. 

Por outro lado, o progressivo aumento do parque automóvel e, consequentemente, o aumento da procura de 

estacionamento para satisfação das necessidades, quer das diversas atividades económicas quer da 

população residente, tem vindo a agravar a situação de estacionamento de viaturas em diversas áreas 

urbanas, resultando daí uma dificuldade real de oferta de lugares, condizente com a procura. 

Por sua vez, sendo da competência da Câmara Municipal a aprovação da localização de parques ou zonas 

de estacionamento (nº 1, do referido artigo), importa então salvaguardar que o âmbito de aplicação do 

regulamento municipal não se restrinja às atuais zonas de estacionamento, mas, pelo contrário, que seja 

aplicável a todas as zonas de estacionamento que vierem a ser definidas e aprovadas pela Câmara Municipal. 
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Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º, da Constituição da República Portuguesa, e ao abrigo das 

competências conferidas pela alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e rr), do nº 1, do artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 70°, 71° e 169° a 175° do Código da Estrada, e no Decreto‐

Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, é elaborado e aprovado o presente Regulamento das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada de Vagos. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O Município de Vagos aprova o presente Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

de Vagos, ao abrigo do disposto na alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e rr), do nº 1, do artigo 33º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 70°, 71° e 169° a 175° do Código da Estrada, no Decreto‐

Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, e na alínea d), do nº 1, do artigo 6º, da Lei 53-E/2006, de 19 de dezembro. 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente Regulamento define o regime a que ficam sujeitas as Zonas de Estacionamento de Duração 

Limitada de Vagos, doravante designadas por ZEDL. 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 

1- O presente Regulamento aplica-se a todas as vias e espaços públicos que a Câmara Municipal de Vagos 

delibere sujeitar a um regime de estacionamento de duração limitada, devidamente identificados e 

divulgados ao público. 

2- Em tudo o que não se mostre especificamente regulado no presente Regulamento, aplicar-se-ão os 

normativos legais em vigor, designadamente as normas estabelecidas no Código da Estrada. 

Artigo 4.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, convenciona-se que os termos seguintes têm o significado que lhes é 

atribuído neste artigo: 

a) Agente de fiscalização municipal – A pessoa legitimada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

para fiscalizar a utilização e as condições de funcionamento da ZEDL, bem como zelar pelo integral 

cumprimento do presente Regulamento. 
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b) Estacionamento - Imobilização de um veículo em zona de estacionamento de duração limitada, que não 

constitua paragem e não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação; 

c) Parquímetro – O dispositivo mecânico ou eletrónico que serve para pagamento do período de tempo 

previsto para o estacionamento do veículo, do qual é emitido o respetivo comprovativo; 

d) Veículo – O meio de transporte com locomoção autónoma; 

e) Zona de estacionamento de duração limitada (ZEDL) – Zonas da via pública ou de parque público que 

se destinam ao estacionamento de veículos, devidamente delimitadas nos termos do Regulamento do Código 

da Estrada, e sujeitas ao pagamento de uma taxa pelo estacionamento; 

Artigo 5.º 

Composição e características das zonas de estacionamento de duração limitada 

1- As ZEDL são estabelecidas pela Câmara Municipal de Vagos e são constituídas pelos lugares de 

estacionamento cuja sinalização no local condiciona o tempo de permanência dos veículos e/ou a sua classe. 

2- Poderão ser estabelecidas dentro de cada uma das ZEDL, áreas de estacionamento com características 

diferenciadas, entre as quais se incluem os lugares para pessoas com mobilidade reduzida ou outros. 

3- Os limites máximos de permanência em cada uma das zonas serão estabelecidos pela Câmara Municipal. 

4- Poderão ser definidas dentro das referidas zonas, e delas fazendo parte integrante, áreas destinadas a 

operações de carga e descarga com carácter não privativo, e cuja utilização não é sujeita a cobrança de 

taxas, obedecendo essas áreas às disposições do Código da Estrada. 

Artigo 6.º 

Gestão das ZEDL 

1- A gestão das ZEDL é da competência do Município de Vagos. 

2- Além dos parquímetros, a Câmara Municipal poderá disponibilizar aos utilizadores outros sistemas de 

gestão e pagamento de estacionamento, após divulgação pública e publicitação no local. 

Artigo 7.º 

Período de estacionamento objeto de pagamento de taxa 

1- O estacionamento nas ZEDL fica sujeito ao pagamento de taxa nos dias úteis, das 09h00 às 18h00. 

2- O período máximo de permanência de um veículo nas ZEDL fica sujeito aos limites temporais que 

vigorarem na respetiva zona, os quais constarão da sinalização afixada no local. 

3- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a Câmara Municipal poderá, fundamentadamente, fixar 

outros períodos de estacionamento sujeitos ao pagamento de taxas, com carácter sazonal, designadamente 

em função da localização geográfica da zona de estacionamento. 
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Artigo 8.º 

Classes de veículos 

1- Podem estacionar nas zonas de estacionamento de duração limitada: 

a) Os veículos automóveis ligeiros, com exceção das autocaravanas, caravanas e outros reboques, salvo 

sinalização em contrário; 

b) Os motociclos, ciclomotores e os velocípedes nas áreas que lhes sejam reservadas. 

2- É proibida a utilização das zonas de estacionamento de duração limitada por automóveis pesados, 

veículos agrícolas, máquinas industriais e reboques, exceto nas áreas de carga e descarga. 

Artigo 9.º 

Pagamento da taxa de estacionamento 

1- O pagamento da taxa de estacionamento, a que se refere o nº 1, do artigo 7º, é feito imediatamente após 

a imobilização do veículo. 

2- Findo o período de tempo pago, o utente deverá: 

a) Proceder a novo pagamento, respeitando o limite máximo de permanência aplicável na respetiva zona, ou 

b) Retirar o veículo do lugar de estacionamento. 

3- Sem prejuízo da aplicação das medidas previstas no presente Regulamento e no Código da Estrada, 

nomeadamente o levantamento de auto de contraordenação, o bloqueamento e a remoção de veículos, o 

utente que permaneça no local de estacionamento por tempo superior ao período previamente pago poderá 

efetuar o pagamento do valor correspondente à taxa máxima diária prevista para a respetiva zona, acrescida 

de 50%, deduzido do valor pago que consta do título emitido. 

4- A manutenção do veículo numa ZEDL sem que tenha sido adquirido o respetivo título de estacionamento, 

ou sem que o respetivo título esteja exibido no veículo, aplica-se o disposto no número anterior, não havendo 

lugar a qualquer dedução. 

5- A taxa máxima diária para cada zona referida nos números anteriores resulta do produto do valor da taxa 

horária pelo horário afixado e sujeito a pagamento. 

6- O pagamento das taxas referidas nos números 3 e 4 é efetuado nos cinco dias úteis seguintes e nos termos 

constantes do aviso colocado no veículo. 

7- O pagamento da taxa por ocupação de lugares de estacionamento de duração limitada não constitui o 

Município de Vagos em qualquer tipo de responsabilidade perante o utilizador, designadamente por 

eventuais furtos, perdas ou deteriorações dos veículos parqueados, ou de bens que se encontrem no seu 

interior. 
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CAPÍTULO II 

ISENÇÕES 

Artigo 10.º 

Isenção do pagamento de taxas 

1- Estão isentos do pagamento de taxas os lugares afetos a: 

a) Veículos de pessoas com cartão de estacionamento para pessoa com deficiência condicionada na sua 

mobilidade, quando devidamente identificados nos termos legais, e nos lugares a eles reservados; 

b) Motociclos, ciclomotores e velocípedes, estacionados em lugares destinados a esse fim; 

c) Veículos pertencentes à frota do Município de Vagos; 

d) Veículos cujos condutores se apresentem em missão urgente de socorro ou de polícia; 

e) Outros veículos, desde que devidamente autorizados pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 

devendo a autorização ser colocada junto ao para-brisas de forma visível e legível do exterior. 

2- Às isenções referidas no número anterior não se aplicam as limitações relativas à duração do 

estacionamento, previstas no nº 3, do artigo 5.º. 

CAPÍTULO III 

TÍTULO DE ESTACIONAMENTO 

Artigo 11.º 

Aquisição e utilização 

1- Nas ZEDL o título de estacionamento físico é adquirido no equipamento mais próximo do lugar de 

estacionamento. 

2- Quando o parquímetro mais próximo se encontrar avariado, a aquisição do título deverá efetuar-se no 

equipamento mais próximo, desde que se aplique a mesma taxa. 

3- Encontrando-se disponíveis outros meios de pagamento da taxa de estacionamento, pode o utente optar 

livremente pela aquisição de título físico no parquímetro ou aquisição de título através de um dos outros 

meios de pagamento disponibilizados, nos termos e condições e condições publicitadas. 

4- O eventual acréscimo exigido ao utente pela aquisição de título virtual, como sejam nomeadamente os 

custos devidos pela utilização de cartões de débito ou crédito, acrescem à taxa e não são dedutíveis ao valor 

da taxa de estacionamento nem a integram. 

5- Sempre que numa determinada zona todos os parquímetros se encontrem avariados, não é devido o 

respetivo pagamento, enquanto a situação de avaria se mantiver. 
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6- Quando o título de estacionamento for em suporte físico, deve o mesmo ser colocado no interior do veículo 

junto ao para-brisas dianteiro, com o rosto voltado para o exterior, de modo a que todas as menções dele 

constante sejam visíveis e legíveis do exterior. 

7- O incumprimento do disposto nos números anteriores faz presumir o não pagamento do estacionamento. 

8- Sempre que o pagamento do estacionamento em determinada ZEDL for feito com recurso a outros sistemas 

em que não haja lugar à emissão de título em suporte físico, aplicam-se as disposições dos números 

anteriores com as devidas adaptações. 

CAPÍTULO IV 

FISCALIZAÇÃO E INFRAÇÕES 

Artigo 12.º 

Entidades competentes 

1- A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento é da competência da Câmara 

Municipal e das autoridades policiais. 

2- A fiscalização da competência da Câmara Municipal é exercida através do agente de fiscalização 

municipal. 

3- Às entidades referidas no nº1 compete: 

a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente regulamento, bem como sobre o 

funcionamento dos parquímetros; 

b) Promover e controlar o correto estacionamento; 

c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento; 

d) Desencadear, nos termos do disposto no Código da Estrada e legislação complementar, as ações 

necessárias ao bloqueamento e remoção dos veículos em estacionamento abusivo; 

e) Emitir o aviso previsto no nº 6, do artigo 9º, do presente regulamento; 

f) Levantar autos de notícia; 

4- Compete ao agente de fiscalização municipal proceder à recolha e entrega das importâncias depositados 

nos parquímetros, junto da Divisão de Gestão Financeira da Câmara Municipal de Vagos, com a 

periodicidade definida pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Artigo 13.º 

Estacionamento proibido 

Nas ZEDL é proibido estacionar: 
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a) Transitar ou atravessar as linhas de demarcação dos lugares de estacionamento, para fins diversos do 

estacionamento; 

b) Estacionar por tempo superior ao permitido ou sem o pagamento da taxa fixada nos termos do presente 

regulamento; 

c) Estacionar nas ZEDL sem exibir de forma visível o título comprovativo do pagamento da taxa ou da sua 

isenção nos termos dos artigos 9.º e 10.º, alínea e), respetivamente, do presente regulamento; 

d) Estacionar o veículo de modo a que não fique completamente contido dentro do espaço que lhe é 

destinado; 

e) Estacionar veículos de classe ou tipo diferente do estabelecido no artigo 8.º; 

f) Estacionar veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer natureza, exceto 

nos períodos, locais e condições expressamente autorizados pela Câmara. 

Artigo 14.º 

Estacionamento abusivo 

Considera-se estacionamento abusivo o estacionamento definido como tal no Código da Estrada, 

designadamente, o de veículo em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, quando esta 

não tiver sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do período de tempo permitido. 

Artigo 15.º 

Contraordenações 

1- Constitui contraordenação punível com coima de € 30,00 a € 150,00: 

a) Transitar ou atravessar as linhas de demarcação dos lugares de estacionamento, para fins diversos do 

estacionamento; 

b) Estacionar por tempo superior ao permitido ou sem o pagamento da taxa fixada nos termos do presente 

regulamento; 

c) Estacionar nas ZEDL sem exibir de forma visível o título comprovativo do pagamento da taxa ou da sua 

isenção nos termos dos artigos 9.º e 10.º, alínea e), respetivamente, do presente regulamento; 

d) Estacionar o veículo de modo a que não fique completamente contido dentro do espaço que lhe é destinado. 

2- Constitui contraordenação punível com coima de € 60,00 a € 300,00: 

a) Estacionar veículos de classe ou tipo diferente do estabelecido no artigo 8.º; 

b) Estacionar veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer natureza, 

exceto nos períodos, locais e condições expressamente autorizados pela Câmara. 

3- Nas contraordenações previstas neste Regulamento a negligência é sempre sancionada. 
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4- As contraordenações são sancionadas e processadas nos termos da respetiva lei geral, com as adaptações 

constantes do Código da Estrada. 

Artigo 16.º 

Bloqueamento e remoção de veículos 

1- Podem ser removidos os veículos que se encontrem estacionados abusivamente, nos termos do Código da 

Estrada e legislação complementar. 

2- Verificada a situação prevista no número anterior, as entidades competentes para a fiscalização podem 

bloquear o veículo através de dispositivo adequado, impedindo a sua deslocação até que se possa proceder 

à remoção. 

3- As taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são as previstas na legislação em 

vigor. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

Artigo 17.º 

Taxas 

1- O estacionamento nas ZEDL está sujeito ao pagamento das taxas previstas no Anexo I, e no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos, em tudo que não contrarie o disposto no presente 

Regulamento. 

2- Para efeitos do disposto na alínea c), do nº 2, do artigo 8º, da Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro, a 

fundamentação económico-financeira das taxas consta do Anexo II. 

Artigo 18.º 

Estacionamento privativo para pessoas com deficiência fora das ZEDL 

1- Fora das ZEDL, qualquer particular que seja portador do Dístico de Identificação de Deficiente Motor, 

emitido nos termos legais, pode solicitar à Câmara Municipal uma licença de utilização de estacionamento 

privativo, quer junto da sua residência, quer junto do seu local de trabalho. 

2- O pedido referido no número anterior é anual e sujeito a renovação periódica por iguais períodos de 

tempo, sob pena de caducidade. 

3- Caso o particular proceda à mudança de viatura, de residência ou de local de trabalho, deve solicitar de 

imediato a substituição do painel adicional do qual conste a matrícula, ou a retirada de toda a sinalética. 

4- O estacionamento privativo a que se refere o presente artigo está isento do pagamento de qualquer taxa. 
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Artigo 19.º 

Estacionamento privativo junto a farmácias 

1- Fora das ZEDL, poderá ser convertido um dos lugares de estacionamento existentes, destinado aos utentes 

da farmácia. 

2- O estacionamento privativo a que se refere o presente artigo está isento do pagamento de qualquer taxa. 

Artigo 20.º 

Estacionamento privativo afeto a entidades 

1- Fora das ZEDL, poderão ser atribuídos pela Câmara Municipal lugares de estacionamento privativo 

afetos a entidades que prossigam fins de natureza pública, destinados aos utentes. 

2- A atribuição dos estacionamentos privativos a que se refere o número anterior carece de pedido prévio 

da entidade e ponderação do respetivo interesse público. 

3- Os estacionamentos privativos a que se refere o presente artigo estão isentos do pagamento de qualquer 

taxa. 

Artigo 21.º 

Responsabilidade 

A Câmara Municipal de Vagos não responde por eventuais danos, furtos, perdas ou deteriorações dos 

veículos que se encontrem em ZEDL, ou de bens que se encontrem no interior dos mesmos. 

Artigo 22.º 

Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas ou esclarecimentos à aplicação das disposições do presente Regulamento 

serão resolvidas pela lei geral em vigor sobre a matéria a que esta se refere e, na falta desta, por deliberação 

da Câmara Municipal. 

Artigo 23.º 

Delegação de competências 

As competências atribuídas pelo presente regulamento à Câmara Municipal, ou ao Presidente da Câmara 

Municipal, podem ser delegadas e subdelegadas nos termos previstos na lei. 

Artigo 24.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da publicação no Diário da República. 
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 ZEDL - Proposta de Taxas: --------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE VAGOS 

ANEXO I 

                 TAXAS 

 
Valor 

proposto 

Até 15 

minutos 

0,10 € 

Até 30 

minutos 

0,25 € 

Até 60 

minutos 

0,55 € 

Até 120 

minutos 

1,20 € 

Até 240 

minutos 

2,60 € 

 

 ZEDL – Fundamentação Económica e Financeira da Proposta de Taxas: ----------------------- 

REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA DE VAGOS 

ANEXO II 

FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Em cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro - Regime 

Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL) - apresenta-se a fundamentação económica e financeira 

das taxas a aplicar ao presente Regulamento. 

Enquadramento normativo 

As taxas cobradas pelo Município inserem-se no âmbito do seu poder tributário e a sua criação, mediante 

regulamento aprovado pelo Órgão Deliberativo, está subordinada aos princípios da equivalência jurídica, 

da justa repartição dos encargos públicos e da publicidade e incide sobre utilidades prestadas aos 

particulares, geradas pela atividades das autarquias ou resultantes da realização de investimentos 

municipais. 

As taxas são tributos que têm um caráter bilateral, sendo a contrapartida: 

  - da prestação concreta de um serviço público local; 

 - da utilização privada de bens do domínio público e privada do Município; 

 - da remoção dos limites jurídicos à atividade dos particulares 

O RGTAL estabelece que o valor das taxas deve respeitar o princípio da equivalência jurídica segundo o 

qual este é fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da 

atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, podendo ser fixado com base em critérios de 
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desincentivo à prática de certos atos ou operações. O valor das taxas pode, assim, ser fixado pelo valor do 

custo subjacente às prestações que o Município leva a cabo, fixando-as num montante igual ou inferior a 

esse valor, ou pela via do benefício, adequando-as ao valor de mercado que essas prestações revestem, 

quando essa comparação seja possível.    

Enquadramento metodológico  

Atendendo à perspetiva objetiva e à natureza dos custos, os métodos adotados para o cálculo das taxas 

fixadas no presente Regulamento foram apurados tendo em conta os seguintes custos-padrão: 

- Custos diretos: mão-de-obra direta relativa à recolha de numerário, manutenção/reparação de 

equipamento, consumíveis, utilização de viaturas e manutenção das zonas de ocupação; 

- Custos indiretos: mão-de-obra indireta relativa às tarefas de liquidação da receita; 

- Amortização e depreciações (construções e equipamentos); 

- Futuros investimentos a realizar pelo Município necessários á prestação do serviço. 

No que concerne à perspetiva subjetiva, foram ponderadas na aplicação das taxas do presente Regulamento, 

perspetivas sociais consideradas adequadas e proporcionais face ao princípio da equivalência, 

relativamente ao custo fixado pelos resultados e pelo benefício auferido pelo particular  

Mapa resumo das taxas a aplicar 

 Valor proposto Custo efetivo Desincentivo 

Até 15 minutos 0,10 € 0,11 € 0,00 % 

Até 30 minutos 0,25 € 0,22 € 13,64 % 

Até 60 minutos 0,55 € 0,44 € 25,00 % 

Até 120 minutos 1,20 € 0,88 € 36,36 % 

Até 240 minutos 2,60 € 1,76 € 47,72 % 

 

A Câmara Municipal, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 2.º, do Anexo ao Decreto-Lei n.º 

81/2006, de 20 de abril, e alínea g), do nº1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento 

das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Vagos. ------------------------------------------------ 

A Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, em cumprimento do 

disposto no artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de setembro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 103.190,92 € (Cento e três mil cento e noventa euros e noventa e dois cêntimos). ----------- 

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 28 de julho a 31 de agosto 

de 2018 - 19 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 13 de agosto a 01 de setembro de 2018 - 21 despachos.  

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

3.1 MUSEU DO BRINCAR – GRUPO CÉNICO ARLEQUIM ------------------------------------- 

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

 Informação do CDCAJ, de 03 de setembro de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso (n.º REQ 2009), no valor de 55.000,00 € (Cinquenta e cinco mil 

euros, sendo 22.000,00 € (Vinte e dois mil euros) para o ano em curso e 33.000,00 € (Trinta e três 

mil euros) para exercícios futuros; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 03 de setembro de 2018: «À Reunião de CM»; --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 55.000,00 € 

(cinquenta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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



 
 

Ata n.º 18/2018, de 06 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

15 

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – VAGUEIRA PRO 2018 

(BODYSURF) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do SDJ do NEDJ, de 31 de agosto de 2018, propondo atribuir à Associação de Surfistas 

de Vagos um subsídio no valor de 3.500,00 € (Três mil e quinhentos euros) para a realização do 

«Vagueira PRO 2018 (BodySurf)» a que acrescerá o apoio logístico e técnico ao evento; --------- 

 Informação de Compromisso (n.º REQ 2005), no valor de 3.500,00 € (Três mil e quinhentos euros) 

para o ano em curso; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 3 de setembro de 2018: «À Reunião de Câmara»; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

à Associação de Surfistas de Vagos, conforme parecer técnico, um subsídio no valor de 3.500,00 € 

(Três mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2018 – 

SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SOZA – COLÉGIO DIOCESANO DE N.ª SR.ª DA 

APRESENTAÇÃO DE CALVÃO E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS ------------ 

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

 Informação do SDJ do NEDJ, de 31 de agosto de 2018, propondo a atribuição dos seguintes 

subsídios: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. Sociedade Columbófila de Soza – 1.780,00 € (Mil setecentos e oitenta euros); ------------ 

II. Colégio Diocesano de N.ª Sr.ª da Apresentação de Calvão – 2.946,25 € (Dois mil 

novecentos e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos);  -------------------------------- 

III. Associação Desportiva de Vagos – 50.180,00 € (Cinquenta mil cento e oitenta euros);  - 
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 Informação de Compromisso (n.º REQ 2008), no valor de 1.780,00 € (Mil setecentos e oitenta 

euros), sendo 890,00 € (oitocentos e noventa euros) para o ano em curso e 890,00 € (Oitocentos e 

noventa euros) para exercícios futuros; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso (n.º REQ 2007), no valor de 2.946,25 € (Dois mil novecentos e 

quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), sendo 1.500,00 € (Mil e quinhentos euros) para o 

ano em curso e 1.446,25 € (Mil quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte cinco cêntimos) para 

exercícios futuros; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso (n.º REQ 2006), no valor de 50.180,00 € (Cinquenta mil cento e 

oitenta euros), sendo 15.000,00 € (Quinze mil euros) para o ano em curso e 35.180,00 € (Trinta e 

cinco mil cento e oitenta euros) para exercícios futuros; ------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 3 de setembro de 2018: «À Reunião de Câmara»; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios: ---------------------- 

 Sociedade Columbófila de Soza – 1.780,00 € (Mil setecentos e oitenta euros); ------------------- 

 Colégio Diocesano de N.ª Sr.ª da Apresentação de Calvão – 2.946,25 € (Dois mil novecentos 

e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos).  ------------------------------------------------------ 

 Associação Desportiva de Vagos – 50.180,00 € (Cinquenta mil cento e oitenta euros);  -------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – 

FESTA EM HONRA DA N.ª SR.ª DA LUZ – 8 A 11 SETEMBRO 2018 - ISENÇÃO DE 

TAXAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Vagos, de 24 de agosto de 

2018, requerendo a «isenção do pagamento de todas as taxas inerentes à festa anual de Ponte de 

Vagos, em honra da Nossa Senhora da Luz, a realizar do dia 08 ao dia 11 de setembro de 2018»;  

 Informação técnica (n.º 207/MMD/2018) do NAJ, de 29 de agosto de 2018, concluindo: «… 

encontram-se reunidos os pressupostos legais para o deferimento da pretensão, ou seja, a isenção 
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das taxas.  … o valor das taxas a isentar é de 94,40 € (Noventa e quatro euros e quarenta 

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

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de agosto de 2018: «À próxima reunião 

de Câmara.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA ANUAL 

DE SOZA – 01 A 05 SETEMBRO 2018 - ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO --------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, de 01 de agosto de 2018, 

requerendo «a isenção de pagamento de todas as taxas para a realização da festa anual de Soza, 

que decorrerá do dia 01 ao dia 05 de setembro de 2018»; ----------------------------------------------- 

 Informação técnica (n.º 199/MMD/2018) do NAJ, de 29 de agosto de 2018, concluindo: «… 

encontram-se reunidos os pressupostos legais para o deferimento da pretensão, ou seja, a isenção 

de taxas. … o valor das taxas a isentar é de 144,65 € (Cento e quarenta e quatro euros e sessenta 

e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de agosto de 2018: «Concordo com a 

informação técnica. À próxima reunião de Câmara para ratificação» -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato que isentou do pagamento de taxas. ------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.3 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 4.º 

RAID BTT SOLIDÁRIO – ROTA DOS MOÍNHOS DE SÃO ROMÃO E 1.º TRAIL – ROTA 

DOS MOÍNHOS DE SÃO ROMÃO - ISENÇÃO DE TAXAS – APROVAÇÃO E 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento da Associação Desportiva e Cultural de Santo André de Vagos, de 27 de agosto de 

2018, requerendo «isenção de taxas para a realização de provas desportivas denominadas – 4.º 

Raid BTT Solidário – Rota dos Moinhos de São Romão e 1.º Trail – Rota dos Moinhos de São 

Romão, a realizar nos dias 2 e 9 de setembro de 2018;»------------------------------------------------- 

 Informação técnica (n.º 204/MMD/2018) do NAJ, de 31 de agosto de 2018, concluindo: «… 

encontram-se reunidos os pressupostos legais para o deferimento da pretensão, ou seja, a isenção 

de taxas. … o valor das taxas a isentar é de 76.50 € (Setenta e seis euros e cinquenta cêntimos);  

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 de agosto de 2018: «Deferido conforme e 

nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara a isenção de taxas para 

ratificação no que diz respeito ao evento “4.º Raid BTT Solidário – Rota dos Moinhos de São 

Romão”. À próxima reunião de Câmara, o pedido de isenção de taxas respeitante ao “1.º Trail – 

Rota dos Moinhos de São Romão”»; ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Ratificar o despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato que isentou do pagamento de 

taxas, no valor de 38,25 € (trinta e oito euros e vinte e cinco cêntimos) a realização do 4.º 

Raid BTT – Rota dos Moinhos de São Romão; --------------------------------------------------------- 

 Isentar do pagamento de taxas no valor de 38,25 € (trinta e oito euros e vinte e cinco 

cêntimos) a realização do 1.º Trail Rota dos Moinhos de São Romão.----------------------------- 

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.1 IRMANDADE DA NOSSA SENHORA DA GRAÇA – FESTA ANUAL EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA DA GRAÇA E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO – SALGUEIRO - SOZA – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Irmandade da Nossa Senhora da Graça, de 21 de agosto de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de Fogo-de-artifício para a realização da Festa Anual do Lugar 

de Salgueiro, nos dias 25 e 26 de agosto de 2018; --------------------------------------------------------- 

 Informação interna do GTF (Gabinete Técnico Florestal), de 23 de agosto de 2018, concluindo: 

«… não se afiguram inconvenientes com a pretensão indicada, nos termos do n.º 2, do artigo 29.º 

do DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, condicionado aos seguintes pontos:--- 
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i. Cumprimento integral do Plano de Montagem e Lançamento; ------------------------------------------ 

ii. Local de lançamento devidamente lavrado e fresado; ---------------------------------------------------- 

iii. Devem ser suspensas ou interrompidas as atividades de lançamento caso à data indicada (25 e 

26 de agosto) sejam emitidas disposições legais nesse sentido, pelos órgãos/organismos 

Nacionais.»------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação técnica do NAJ, (n.º 201/MMD/2018), de 23 de agosto de 2018, concluindo: “… 

propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do n.º 2, do artigo 29.º do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas), no terreno sito na Rua do Eixo, no lugar de Salgueiro, na freguesia de Soza.» ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 23 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento de artifícios pirotécnicos (balonas). À próxima reunião de Câmara, para ratificar.» - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS ---------------------------------------------------- 

5.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA ANUAL 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS - SOZA – RATIFICAÇÃO --------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, de 01 de agosto de 2018, 

requerendo autorização prévia para utilização de Fogo-de-artifício para a realização da Festa Anual 

em honra de Nossa Senhora dos Anjos, do dia 1 ao dia 5 de setembro de 2018; ---------------------- 

 Informação interna do GTF (Gabinete Técnico Florestal), de 29 de agosto de 2018, concluindo: 

«… , nos termos do n.º 2, do artigo 29.º do DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

e de acordo com o anexo D da norma técnica n.º 3/2018, indica-se condicionar a autorização aos 

seguintes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i. Local envolvente ao lançamento devidamente limpo de vegetação (canaviais e outra vegetação) 

numa faixa de cerca de 100 metros do local de lançamento;--------------------------------------------- 
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ii. O calibre das balonas ou candelas não poderá exceder os 60 mm de forma a cumprir os 100 

metros dos espaços florestais; -------------------------------------------------------------------------------- 

iii. Devem ser suspensas ou interrompidas as atividades de lançamento caso à data indicada sejam 

emitidas disposições legais nesse sentido, pelos órgãos/organismos Nacionais.»--------------------- 

 Informação técnica do NAJ, (n.º 198/MMD/2018), de 29 de agosto de 2018, concluindo: “…  

propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do n.º 2, do artigo 29.º do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

(balonas, baterias e candelas), no terreno próximo do Largo de S. Miguel, na freguesia de Soza, 

conforme assinalado nas plantas anexas»; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento de artifícios pirotécnicos (balonas, baterias e candelas), com as devidas 

condicionantes, mencionadas pelo eng. Pedro Santos, no seu parecer. À próxima reunião de 

Câmara, para ratificação.» ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – POLÍTICA PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DIGITAL – APROVAÇÃO ------------ 

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

 Informação do Chefe do NSI (Núcleo de Sistemas de Informação), de 31 de agosto de 2018, que 

a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovação e adoção da política para a Segurança da Informação Digital – No âmbito da 

iniciativa RAD – Governança para as Tecnologias de Informação na Região de Aveiro, foi 

constituído um grupo de trabalho TI da Região representado por técnicos de todos os Municípios 

integrantes. Desse grupo de trabalho resultou a “Política para a Segurança da Informação 

Digital”, apresentada em anexo, entretanto já aprovada pelo Conselho Intermunicipal em reunião 

de 16 de abril de 2018. Neste sentido, e conforme definido pelo documento de Governança em 

anexo, solicito à Câmara Municipal a respetiva aprovação.» ------------------------------------------- 
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 Política para a Segurança da Informação Digital – Documento de Governança ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o documento «Política para a Segurança 

da Informação Digital» que contém o conjunto de regras e procedimentos que devem ser seguidos 

pelos colaboradores (Autarcas, trabalhadores, outros colaboradores internos e pessoas externas 

prestadoras de serviços) para garantir os fins de utilização segura e responsável dos sistemas digitais 

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

Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao sr. Presidente da Assembleia Municipal e 

divulgar o documento no sitio do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º E03/2012 

– LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 31 de julho de 2018; ---------------------- 

  Informação técnica da DPOP, de 17 de maio de 2018, concluindo: «Assim, nos termos do disposto 

no artigo 3.º do D3ecreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, pode o dono de obra autorizar a 

liberação de 30% da caução prestada no âmbito do presente contrato, correspondente aos 

terceiro e quarto anos subsequentes à receção provisória» --------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 22 de agosto de 2018: “Deve o dono de obra aprovar a deliberação da 

caução da empreitada “Construção do Posto de Vendagem na Praia da Vagueira” tendo em conta 

a informação técnica sem inconveniente a aprovação.»-------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de agosto de 2018: “À Reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos das informações 

técnicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES VENTURA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 

GUARIM MARQUES VENTURA - PROC.º 194/18 - ARTIGO 4390 RÚSTICO -  CALVÃO -------- 

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

 Requerimento de Maria da Conceição Marques Ventura, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Guarim Marques Ventura, de 02 de agosto de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 4390 da freguesia de Calvão; ------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 22 de agosto de 2018, concluindo: “… não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de agosto de 2018: “À Reunião da Câmara 

Municipal».------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do 

prédio sito em Calvão, concelho de Vagos e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Calvão 

sob o artigo 4390.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões pelo que a deliberação que 

segue não contou com a sua participação. -----------------------------------------------------------------------------

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

2 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS - PROC.º 53/17 – VAGOS – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal em 20 de agosto de 2018, anexando elementos ao processo, nomeadamente declaração 

para dispensa de apresentação de projeto de arranjos exteriores, termo de responsabilidade para 
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dispensa de apresentação do projeto de drenagem de águas pluviais e termo de responsabilidade 

pelo projeto de estabilidade do edifício existente; --------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 28 de agosto de 2018, concluindo: “… deixa-se à consideração superior 

a aceitação da fundamentação apresentada para a isenção dos projetos de arranjos exteriores e 

de águas pluviais e caso seja aceite o processo reúne condições para ser submetido a aprovação 

pela Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 29 de agosto de 2018: «Concordo com a informação prestada, … julgo ser 

de aceitar os pedidos de isenção (arranjos exteriores e águas pluviais) formulados, deixando-se 

à consideração superior. Sendo aceites, deverá o processo ser remetido à reunião da CM, nos 

termos dos artigos 34.º a 36.º do RMUE, para deliberação, somente quanto à legalização das 

obras.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de agosto de 2018: “Concordo com a 

informação, aceitando-se os pedidos de isenção. À Reunião da Câmara Municipal”. -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da obra. ----------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, António Manuel Costa 

de Castro, Diretor do Departamento de Coordenação, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas 

e quarenta e seis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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


