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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2019, de 21 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de março de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício 

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

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

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

Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro 

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para colocar quatro questões: -------- 

1. Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios – Qual o ponto de situação? --- 

2. Relatório de Contas do evento Natál(i)a. Está pronto? ----------------------------------------- 

3. Empresa NUTRE – Tem conhecimento que foi vendida a um grupo espanhol. Temos 

alguma informação que nos possa tranquilizar quanto à continuidade do investimento e à 

manutenção dos postos de trabalho? -------------------------------------------------------------- 

4. Recolha de lixos – Como já foi dito na Assembleia Municipal o problema da recolha de 

monos e lixeiras a céu aberto em Ponte de Vagos, subsiste. O senhor Presidente na 

Assembleia Municipal referiu que iria ter reuniões com a Luságua para endereçar estes 

problemas. Pergunta se estas reuniões já aconteceram ou já estão agendadas? ------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu pela mesma ordem: ---------------------------- 
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1. PMDFCI – Realizou-se na semana passada uma reunião que entretanto foi 

interrompida/suspensa porque surgiram dúvidas relativamente à questão das faixas de 

gestão de combustível. Colocava-se a questão: Onde aplicar os 100 metros e onde aplicar 

os 50 metros. Perante esta situação realizaram-se reuniões com técnicos do ICNF. Assim, 

após algumas reuniões estamos em condições de reunir com a Comissão e aprovar o 

Plano dentro dos limites impostos pela Lei. ----------------------------------------------------- 

2. Natál(i)a – Não há ainda relatório final. As contas, funcionamento e balanço foram 

aprovados previamente. Ocorreu uma primeira reunião e, certamente, ocorrerá uma 

segunda que também servirá para começar a trabalhar na próxima edição. ----------------- 

3. Empresa NUTRE – Quando surgiu a noticia inicial procurámos saber o que estava a 

acontecer e ao que parece o que está em causa é uma mudança de mãos da organização e 

não propriamente da unidade. --------------------------------------------------------------------- 

4. Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – Estamos a desenvolver um plano que tem vários 

objetivos. Procuramos sintetizar aquilo que são as nossas obrigações relativamente à 

recolha dos resíduos sólidos, recolha dos monos e lixeiras, ações de sensibilização para 

se fazer mais reciclagem. --------------------------------------------------------------------------- 

Pretendemos lançar uma campanha de apoio e incentivo à reciclagem, nomeadamente 

nas crianças do pré-escolar e 1.º ciclo. ----------------------------------------------------------- 

Com a Luságua teremos uma reunião no próximo dia 01 de abril de modo a resolver as 

questões. Pretende-se que sejam soluções iguais para os três municípios envolvidos. ---- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 04, de 07 de fevereiro de 2019. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não 

votaram a proposta da ata n.º 04/2019, de 07 de fevereiro, pois não estiveram presentes na reunião. ------- 

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

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

2 – PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS “Q’NICE” – PROPOSTA DE 

REGULAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da CNDE, de 14 de março de 2019, propondo: “que a presente proposta de Normas 

de Participação no Programa Municipal de Ocupação de Jovens “Q’nice” seja submetida à 

reunião de Câmara Municipal para apreciação e respetiva aprovação.”; ---------------------------- 

 Proposta de Normas de Participação no Programa Municipal “Q’nice”, e respetivos anexos, que 

se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte integrante da presente ata; ----- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de março de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação no Programa 

Municipal de Ocupação de Jovens “Q’nice”, conforme proposta supra. ------------------------------------ 

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

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

3 – QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------- 

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

 Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais; ----------------------------------------------------------------- 

 DL 20/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos; -------------- 

 DL 21/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; ---------------------------- 
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 DL 22/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da cultura; -------------------------------------------------------------------------- 

 DL 23/2019, de 30 de janeiro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. --------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 18 de março de 2019, que a seguir se 

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

“Transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

1. Enquadramento 

1.1. A Lei nº 50/2018, de 16/08, veio estabelecer o quadro da transferência de competências para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da 

subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local; 

1.2. De acordo com essa Lei, as transferências de competências concretizam-se com a entrada em 

vigor dos diplomas legais de âmbito setorial; 

1.3. No decurso do ano de 2018, foram publicados 11 diplomas, tendo a Assembleia Municipal 

deliberado assumir as novas competências, nos domínios das vias de comunicação e da gestão do 

património imobiliário público, no corrente ano de 2019, conforme deliberação tomada em sessão 

extraordinária de 25 de janeiro de 2019; 

1.4. Em 2019, foram publicados os diplomas sectoriais que, resumidamente, a seguir se 

descrevem. 

2. Diplomas 

2.1. DL nº 20/2019, de 30/01 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos. 

 

2.1.1. O diploma, em apreciação, dando concretização aos artigos 24º e 25º da Lei nº 50/2018, de 

16 de agosto, transfere competências, para os órgãos municipais, em duas grandes áreas de 

atuação, a saber:  

a) Proteção e saúde animal, nas duas dimensões previstas, sobre a matéria, nos artigos 2º e 3º, 

do DL nº 20/2019, de 30 de janeiro (Animais de Companhia e Animais de Produção); 

b) Segurança dos alimentos, nos termos do artigo 4º do mesmo diploma legal.  

2.1.2. Na primeira grande área de intervenção do diploma, voltada para a proteção e saúde 

animal, as competências objeto de transferência estão confiadas ao Presidente da Câmara, 

passando assim a constituir suas competências próprias, sendo certo que, pela sua natureza, as 

mesmas se circunscrevem ao exercício do papel coordenador e de controlo público do 

desenvolvimento das atividades previstas. Assim, os presidentes das câmaras municipais passam 

a ter poderes sobre: 

 Os centros de recolha e alojamento para hospedagem de animais de companhia; 
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 Os alojamentos para hospedagem com fins lucrativos para reprodução e 

criação de animais potencialmente perigosos; 

 Os concursos e exposições de animais de companhia; 

 A detenção de animais de companhia em prédios; 

 As ações ou campanhas públicas de prevenção e combate de doenças em 

animais 

 As explorações da classe 3 (de pequena dimensão) e a detenção caseira de 

animais de produção. 

2.1.3. Fazem ainda parte das competências objeto de transferência, para o Presidente da Câmara, 

nesta área de atuação, a instrução e decisão dos processos contraordenacionais, incluindo a 

aplicação de sanções acessórias, em matéria de infrações ao regime jurídico previsto no Decreto-

Lei nº 81/2013.  

2.1.4. No que concerne à segunda grande área de intervenção do diploma, centrada na segurança 

dos alimentos, passa a competir ao Presidente da Câmara Municipal – competências próprias -, 

neste domínio, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, designadamente, à 

ASAE, o exercício das competências relacionadas com o controlo público dos estabelecimentos 

industriais que explorem atividade agroalimentar que utilizem matéria-prima de origem animal 

não transformada, ou atividade que envolva manipulação de subprodutos de origem animal ou, 

ainda, atividade de fabrico de alimentos para animais, tudo no âmbito do Sistema de Indústria 

Responsável (SIR), aprovado pelo DL nº 169/2012, de 1 de agosto, e ulteriores alterações.  

2.1.5. Registe-se que o exercício de tais competências, por parte do Presidente da Câmara, só se 

verifica, desde que a Câmara Municipal seja, à luz do SIR, entidade coordenadora do 

procedimento de controlo prévio.  

2.1.6. Por outro lado, são ainda confiadas ao Presidente da Câmara, um conjunto de 

competências atinentes à fiscalização e controlo das condições hígio-sanitárias de determinados 

estabelecimentos cujo regime de exercício da atividade esteja sujeito a parecer da DGAV, nos 

termos do Decreto-Lei nº 10/2015, e ulteriores alterações.  

2.1.7. Tal controlo e fiscalização abrange ainda os estabelecimentos de venda de carnes e seus 

produtos, previstos no Decreto-Lei nº 147/2006, e, bem assim, os estabelecimentos pecuários em 

que a Câmara seja entidade coordenadora e os estabelecimentos de abate de animais destinados 

à produção de carne para alimentação humana, em que a Câmara Municipal seja entidade 

coordenadora, nos termos do SIR.  

2.1.8. Por último, são ainda confiadas ao Presidente da Câmara, no âmbito do exercício de tais 

competências, fiscalizar, mandar instruir e decidir os processos de contraordenação, incluindo a 

aplicação de sanções acessórias, relativos às infrações previstas no seu quadro legal 

regulamentador.  
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2.2. DL nº 21/2019, de 30/01 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação. 

 

2.2.1. Nos termos desse diploma são transferidas para os municípios e entidades intermunicipais 

competências de: 

 - Planeamento, gestão e realização de investimentos nos estabelecimentos públicos de 

educação e ensino integrados na rede pública dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

secundário, incluindo o profissional, nomeadamente na sua construção, equipamento 

e manutenção; 

- Assegurar as refeições escolares e a gestão de refeitórios escolares; 

- Apoiar as crianças e os alunos no domínio da ação social escolar; 

- Participar na aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento dos 

estabelecimentos e com as atividades educativas, de ensino e desportivas de âmbito 

escolar; 

- Recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente; 

- Garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico; 

- Vigilância e segurança escolar. 

2.2.2. O exercício das competências pelas entidades intermunicipais depende de prévio acordo de 

todos os municípios que as integram. 

2.2.3. No seu artigo 50º, prevê-se a elaboração pelo Governo e a sua disponibilização aos 

municípios (no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do diploma) do mapeamento dos edifícios 

e equipamentos escolares que necessitam de investimentos de construção de novas infraestruturas, 

bem como de intervenções de requalificação e modernização de grande dimensão, dispondo os 

municípios, depois de disponibilizada essa informação, do prazo de 30 dias para se pronunciarem, 

solicitando esclarecimentos ou apresentando reclamações ao Governo. 

2.2.4. Por sua vez, os municípios que não tenham no respetivo território edifícios e equipamentos 

escolares incluídos no mapeamento são informados desse facto, podendo, também, solicitar os 

esclarecimentos e apresentar as reclamações tidas por convenientes ao Governo. 

2.2.5. No seu artigo 60º, prevê-se que, no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do diploma, 

o Governo remeta a cada uma das câmaras municipais o projeto de mapa contendo os montantes 

do Fundo de Financiamento da Descentralização (pessoal não docente; apoios e complementos 

educativos; instalações e equipamento) a transferir para os municípios no ano de 2019, bem como 

a listagem de todo o património a transferir para as câmaras municipais. As câmaras municipais 

dispõem de um prazo de 30 dias para se pronunciarem sobre tais elementos; 

2.2.6. Depois desta fase, será publicado, por despacho dos membros do Governo, o mapa com os 

montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização. 

2.2.7. Quanto ao financiamento: 
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a) Para o financiamento de novos investimentos em edifícios e equipamentos escolares 

está prevista a criação de programas de apoio financeiro, quer através de dotações 

consignadas no Orçamento do Estado, quer mediante a afetação de verbas 

provenientes de fundos europeus estruturais e de investimento (artigo 5.º);  

b) As responsabilidades de construção, requalificação e modernização de edifícios 

escolares relativas a edifícios e equipamentos escolares constantes do mapa referido 

no artigo 50.º continuam a ser exercidas pelo Ministério da Educação até que seja 

assegurado o financiamento dessas operações de investimento (artigo 67.º, n.º 1).  

c) Para a conservação e manutenção de escolas, bem como das residências escolares 

(artigo 67.º, n.º 2), é transferida, anualmente, a verba de vinte mil euros por cada 

estabelecimento ou residência (será fixada, no prazo de um ano, uma nova fórmula 

de financiamento destas despesas, que abrangerá, também, o apetrechamento);  

d) As despesas de apetrechamento (equipamento) das escolas mantêm-se no Ministério 

da Educação até à definição da nova fórmula de financiamento (artigo 67.º, n.º 3); 

e) Para o financiamento de apoios e complementos educativos e de encargos com as 

instalações, serão transferidos os valores atualmente assegurados pelo Ministério da 

Educação (artigo 53.º); 

f) O financiamento das despesas com o pessoal não docente é calculado de acordo com 

os encargos que resultam da aplicação, em cada município, dos critérios de afetação 

fixados por portaria e é atualizado anualmente, de acordo com a variação prevista 

para as remunerações dos trabalhadores em funções públicas (artigo 54.º); 

g) No prazo de um ano a contar do início da vigência do diploma, será fixada uma 

fórmula de financiamento das despesas de transporte escolar (artigo 68.º, n.º 1); 

h) O financiamento das medidas de apoio à família e da escola a tempo inteiro, como as 

atividades de animação e apoio à família, as componentes de apoio à família e as 

atividades de enriquecimento curricular é feito nos termos do regime atualmente em 

vigor previsto na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 

i) Caso os montantes previstos se mostrem desadequados, está prevista a possibilidades 

dos mesmos serem revistos em sede de Orçamento do Estado para 2020 (artigo 69.º, 

n.º 4). 

 

2.3. DL nº 22/2019, de 30/01 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da cultura. 

 

a) Os municípios, através das câmaras municipais, passam a ter competência para: 

 Gerir, valorizar e conservar os imóveis classificados, que tenham significado 

para o município, e os museus (que não sejam nacionais) identificados em 

anexos ao decreto-lei; 
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 Receber comunicações de espetáculos artísticos e fiscalizar a realização dos 

mesmos; 

 Recrutar e gerir os trabalhadores destinados ao património cultural local e aos 

museus. 

b) Pertencem ao município as receitas obtidas: 

 Com a utilização de espaços e captação de imagem, que envolvam imóveis e 

museus geridos pelos municípios; 

 Com a cobrança de bilhetes para visitar os imóveis e museus; 

 Com as taxas cobradas pelas comunicações dos espetáculos artísticos. 

c) Os trabalhadores que exerciam funções nos imóveis e museus, cuja gestão é transferida para 

os municípios, passam a fazer parte do mapa de pessoal da câmara municipal. 

2.4. DL nº 23/2019, de 30/01 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. 

 

2.4.1. Nos termos deste diploma são transferidas para os municípios as competências de: 

 a) Participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos 

a novas unidades de cuidados de saúde primários; 

 b) Gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de 

saúde primários; 

 c) Gestão de trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional, das 

unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) que integram o 

Serviço Nacional de Saúde; 

 d) Gestão dos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES que 

integram o SNS; 

 e) Parceria estratégica nos programas de prevenção da doença, com especial 

incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo. 

2.4.2. Nos termos desse diploma é transferida para as entidades intermunicipais a competência 

para emitirem pareceres prévios relativamente à celebração de acordos e definição da rede de 

unidades de cuidados de saúde primários e de unidades de cuidados continuados de âmbito 

intermunicipal. 

2.4.3. O exercício das competências pelas entidades intermunicipais depende de prévio acordo de 

todos os municípios que as integram. 

2.4.4. Quanto aos recursos financeiros, no seu artigo 25º, estabelece-se o prazo de 15 dias após 

a entrada em vigor do diploma para que o Governo remeta a cada uma das câmaras municipais 

projeto de mapa contendo os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização a 

transferir para os municípios, bem como a listagem dos imóveis; 

2.4.5. As câmaras municipais dispõem de um prazo de 30 dias após a receção dessa informação 

para remeterem ao Governo pronúncia sobre o seu teor, presumindo-se, na falta de pronúncia 
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por parte das câmaras municipais, que manifestam a sua concordância com o teor daquele 

projeto; 

2.4.6. Posteriormente, no prazo de 45 dias após a entrada em vigor do Decreto-Lei, é publicado, 

por despacho, o mapa com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização a 

transferir para os municípios, bem como a listagem dos imóveis afetos aos cuidados de saúde 

primários cujas competências de gestão, manutenção e conservação são transferidas para as 

câmaras municipais; 

2.4.7. A transferência de competências é formalizada através de auto de transferência a assinar 

pelo Ministério da Saúde, as administrações regionais de saúde e os municípios. 

2.4.8. No que diz respeito ao financiamento da transferência de competências: 

a) Para o financiamento das operações de investimento em unidades de prestação e 

cuidados de saúde primários está prevista a criação de programas de apoio financeiro, 

quer através de dotações consignadas no Orçamento do Estado, quer mediante a 

afetação de verbas provenientes de fundos europeus estruturais e de investimento (artigo 

13.º); 

b) Para o pagamento das despesas de manutenção e conservação das instalações, o valor 

anual a transferir para cada município corresponde à soma do valor apurado para cada 

um dos edificados objeto de transferência, de acordo com uma fórmula que tem em conta 

a idade do edifício e o valor por metro quadrado (Vm2) * Área bruta do edificado (artigo 

17.º); 

c) Para pagamento das despesas com o pessoal, são transferidas para os municípios as 

remunerações devidas aos trabalhadores e os encargos a cargo da entidade 

empregadora (artigo 18.º); 

d) Os encargos relativos às despesas com a ADSE e o SNS são da responsabilidade da 

Administração Central (artigo 18.º); 

e) Para o financiamento da gestão e execução de serviços de apoio logístico das unidades 

funcionais dos ACES que integram o SNS, é transferida anualmente para os municípios 

uma verba correspondente às despesas efetivamente realizadas naquele âmbito pelo 

Ministério da Saúde, no ano anterior à concretização da transferência de competências 

artigo 15.º, n.º2); 

f) Caso os montantes previstos se mostrem desadequados, está prevista a possibilidades 

dos mesmos serem revistos em sede de Orçamento do Estado para 2020 (artigo 25.º, n.º 

4); 

g) Relativamente à parceria nos programas de prevenção da doença, com especial 

incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo, poderão 

ser celebrados contratos-programa com os municípios, os quais serão financiados, até 

ao limite de 50% da despesa total (artigo 16.º, n.º 4). 
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3. Calendário legal e dever de pronúncia, por parte dos órgãos municipais competentes,  

sobre a matéria. 

Os referidos diplomas produzem os seus efeitos no dia 1 de janeiro de 2019, sendo que as 

autarquias locais e as entidades intermunicipais que não pretendam a transferência de 

competências previstas, em cada um dos referidos diplomas legais, devem comunicar esse facto à 

DGAL.  

Assim, relativamente ao ano de 2019, tal comunicação deve ser efetuada, após prévia deliberação 

dos órgãos deliberativos, nos seguintes termos: 

a) Na área de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos – DL nº 20/2019, de 30 de 

janeiro – tal comunicação deverá ser feita, junto da DGCAL, até 60 dias corridos após a entrada 

em vigor do respetivo diploma legal sectorial, ou seja, até ao próximo dia 01/04/2019;  

b) Na área da educação – DL nº 21/2019, de 30 de janeiro - tal comunicação deverá ser feita, 

junto da DGAL, até 30 de abril de 2019;  

c) Na área da cultura – DL nº 22/2019, de 30 de janeiro – tal comunicação deverá ser feita, junto 

da DGCAL, até 60 dias corridos após a entrada em vigor do respetivo diploma legal sectorial, ou 

seja, até ao próximo dia 01/04/2019;  

d) Na área da saúde – DL nº 23/2019 – tal comunicação deverá ser feita, junto da DGAL, até 60 

dias corridos após a publicação do despacho de aprovação do mapa com os montantes do FFD e 

contendo, ainda, a listagem dos imóveis afetos aos cuidados de saúde primários – nº 3, do artigo 

25º - pelo que a correspondente data não está ainda determinada.  

4- Obstáculos à aceitação da transferência de competências 

4.1. À semelhança do que anteriormente foi escrito relativamente às transferências de 

competências, constantes dos diplomas de âmbito setorial publicados em 2018, e pese embora a 

forte vontade da autarquia em assumir o maior número possível de competências, continuam a 

existir obstáculos de natureza financeira, de recursos humanos, de instalações, de equipamentos, 

de viaturas e regulamentares, para que, no corrente ano de 2019, o Município de Vagos possa 

assumir todas estas novas competências, ou seja, mantêm-se válidos os pressupostos que 

suportaram a decisão tomada pela Assembleia Municipal, na sessão extraordinária de 25 de 

janeiro de 2019. 

4.2. Acresce dizer ainda que, perante a especificidade dos diplomas agora em análise, é 

necessário acrescentar informação adicional no sentido de clarificar a natureza dos obstáculos à 

aceitação da transferência destas novas competências. Assim, 

4.3. No que diz respeito ao DL nº 20/2019, de 30/01, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança 

dos alimentos: 

4.3.1. A Câmara Municipal vê-se confrontada com um alargado e complexo conjunto de 

normativos legais que, pela sua diversa especificidade e ausência de informação adicional do 
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Estado, impede-nos de perceber, com clareza, a dimensão e o impacto dessa transferência de 

competência. A título de exemplo, refere-se: 

 a) Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis nºs 315/2003, 

de 17 de dezembro, 265/2007, de 24 de julho, 255/2009, de 24 de setembro, e 260/2012, de 

12 de dezembro, e pela Lei n.º 49/2007, de 31 de agosto, que estabelece as normas legais 

tendentes a aplicar em Portugal a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de 

Companhia e um regime especial para a detenção de animais potencialmente perigosos; 

 b) Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, que aprova o Programa Nacional de Luta 

e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ) e 

estabelece as regras relativas à posse e detenção, comércio, exposições e entrada em 

território nacional de animais suscetíveis à raiva; 

 c) Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, alterado pelos Decretos-Leis nºs 165/2014, de 

5 de novembro, e 85/2015, de 21 de maio, que aprova o novo regime de exercício da 

atividade pecuária; 

 d) Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis nºs 165/2014, 

de 5 de novembro, 73/2015, de 11 de maio, e 39/2018, de 11 de junho, que cria o Sistema 

da Indústria Responsável (SIR), que regula o exercício da atividade industrial, a instalação 

e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de 

entidades no âmbito deste sistema. 

 e) Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que aprova o novo regime de exercício da 

atividade pecuária (NREAP), nas explorações pecuárias, entrepostos e centros de 

agrupamento, garantindo o respeito pelas normas de bem-estar animal, a defesa 

higiossanitária dos efetivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a 

qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro de sustentabilidade e 

de responsabilidade social dos produtores pecuários. 

 f) Decreto-Lei n.º 147/2006, de 31 de julho, que aprova o Regulamento das Condições 

Higiénicas e Técnicas a Observar na Distribuição e Venda de Carnes e Seus Produtos; 

4.3.2. Por outro lado, ao Presidente da Câmara Municipal caberá mandar instruir e decidir os 

processos contraordenacionais, incluindo a aplicação de sanções acessórias, por violação do 

disposto nas alíneas d), e), h), i), j), m) e n) do n.º 1, do artigo 46.º, do Decreto-Lei n.º 81/2013, 

de 14 de junho, na sua redação atual, ou seja: 

 “d) A instalação ou exercício de exploração pecuária da classe 3, sem que tenha sido 

assegurado o seu registo prévio previsto no capítulo II; 

 e) A realização de alterações na atividade pecuária, sem que tenham sido assegurados 

os procedimentos aplicáveis previstos no capítulo II; 

 h) A ausência de comunicação da suspensão ou da cessação ou de reinício do exercício 

da atividade pecuária prevista nos n.os 1 e 4 do artigo 43.º; 
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 i) O incumprimento das condições particulares para o exercício da atividade pecuária 

previstas no artigo 47.º; 

 j) O incumprimento das obrigações de arquivo da atividade pecuária previstas no n.º 6 

do artigo 38.º; 

 m) O incumprimento das normas constantes da portaria referida no n.º 6 do artigo 1.º; 

 (Cuja redação é a seguinte: “ Por portaria do membro do Governo responsável pelas 

áreas da agricultura e do desenvolvimento rural são definidas as normas 

regulamentares aplicáveis à detenção e produção pecuária ou atividades 

complementares das seguintes espécies de animais: 

a) Bovinos, ovinos, caprinos ou outros ruminantes; 

b) Suínos; 

c) Aves; 

d) Equídeos; 

e) Coelhos e outras espécies.”) 

 n) O incumprimento das normas constantes da portaria referida no n.º 7 do artigo 1.º, 

com exceção das normas cuja violação constitua uma contraordenação ambiental nos 

termos dos artigos 50.º e 51.º ” 

(Cuja redação é a seguinte: “Por portaria dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas do ambiente e da agricultura, é definido o regime aplicável à gestão de 

efluentes pecuários.”) 

4.3.3. Por sua vez, caberá ainda ao Presidente da Câmara Municipal fiscalizar, mandar instruir 

e decidir os processos de contraordenação, incluindo a aplicação de sanções acessórias, relativos 

às infrações previstas: 

a) No artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 113/2006, de 12 de junho, na sua redação atual; 

b) No artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 147/2006, de 31 de julho, na sua redação atual; 

c) No artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 178/2008, de 26 de agosto; 

d) No artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, na sua redação atual. 

4.3.4. Consequentemente, no cenário organizacional atual, a Câmara Municipal de Vagos, no 

plano técnico, administrativo e jurídico, de recursos humanos e operacional, não dispõe das 

condições mínimas e indispensáveis para poder assumir, já a partir do ano de 2019, tais novas 

responsabilidades. 

4.4. No que diz respeito ao DL nº 21/2019, de 30/01, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da 

educação, pese embora o facto do Estado não ter dado cumprimento ao estipulado nos artigos 

50ª, nº 4, e 69º, nº1, ou seja não notificou o Município de Vagos para se pronunciar sobre o 

mapeamento dos edifícios e equipamentos escolares que necessitam de investimentos de 

construção de novas infraestruturas, bem como de intervenções, nem remeteu à Câmara 

Municipal de Vagos o projeto de mapa contendo os montantes do Fundo de Financiamento da 
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Descentralização a transferir para os municípios no ano de 2019, bem como a listagem de todo o 

património a transferir para as câmaras municipais nos termos do n.º 1, do artigo 62.º, e ainda, 

conforme previsto no artigo 68º, algumas matérias constantes desse diploma carecerem de 

regulamentação, através de Portaria, a verdade é que a Câmara Municipal de Vagos, sem 

qualquer contrapartida financeira, tem vindo a desempenhar tarefas que correspondem a 

competências do Estado 

4.5. No que diz respeito ao DL nº 22/2019, de 30/01, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da cultura: 

a) Para o Município de Vagos, apenas tem relevância as competências relacionadas com 

o controlo prévio e fiscalização de espetáculos de natureza artística.  

b) Contudo, o artigo 9º, desse diploma, prevê que o regime de funcionamento dos 

espetáculos de natureza artística e de instalação e fiscalização de recintos fixos 

destinados à sua realização, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, 

seja revisto através de diploma próprio, para efeitos de simplificação, integração e 

desmaterialização de procedimentos e exercício de competências pelos municípios. 

c) Por sua vez, prevê-se também no artigo 11º, nº 5, que as plataformas eletrónicas sejam 

adaptadas até ao final do ano de 2020. 

d) Assim, não estão reunidas as condições legais e técnicas para que sejam assumidas as 

competências nesta matéria. 

e) Por outro lado, acresce dizer que deve ser clarificado o âmbito da intervenção da 

fiscalização, no contexto do referido Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, uma 

vez que, caso a mesma seja dirigida a todos os espetáculos, haverá certamente 

necessidade de serem reforçados os recursos humanos para o exercício dessa 

fiscalização, com a agravante de que: 

  Em termos de receita pelo serviço prestado, o Município apenas tem direito ao 

produto das taxas devidas pelas meras comunicações prévias de espetáculos de 

natureza artística (artigo 5º, nº 1, alínea c)); 

 Em termos do produto das coimas, este diploma é omisso nessa matéria, pelo que, 

por força do disposto no artigo 38º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de 

fevereiro, ao Município caberá apenas receber 10%, da coima, o que não se 

compreende. 

4.6. No que diz respeito ao DL nº 23/2019, de 30/01, que concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

saúde: 

 a) A Câmara Municipal foi notificada para, nos termos do nº 2, do artigo 25º, 

pronunciar-se sobre o projeto de mapas contendo os montantes financeiros associados 

ao exercício anual das competências transferidas, e os imóveis afetos a cuidados 
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primários de saúde cujas competências de gestão, manutenção e conservação são 

transferidas para o Município de Vagos. 

 b) A Câmara Municipal pronunciou-se sobre o teor desses mapas e aguarda resposta 

sobre o pedido de esclarecimentos adicionais. Com efeito, através do ofício nº 616, de 

18/03/2019, foram solicitados esclarecimentos adicionais uma vez que a informação 

constante desses mapas é escassa, e os mesmos são omissos quanto à fundamentação 

dos montantes financeiros em causa. Considera-se assim que a Câmara Municipal de 

Vagos não dispõe de informação concreta e precisa sobre a realidade da despesa que 

o Estado efetivamente suporta, anualmente, com o exercício das competências objeto 

de transferência. 

 c) Acresce dizer que, para além dos recursos humanos que diretamente serão adstritos 

à Câmara Municipal no âmbito da transferência de competências, outros serão 

necessários para garantir o bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e da 

Comissão de Acompanhamento e Monitorização, conforme previsto nos artigos 9º e 

10º, respetivamente, e, designadamente, prestar apoio na elaboração do regimento do 

Conselho e do regulamento interno da Comissão. 

5- Proposta 

Assim, após uma profunda análise e tendo em conta os superiores interesses dos Vaguenses venho 

desta forma propor que a Câmara Municipal delibere, para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 

25º, do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, não aceitar o projeto de mapa contendo os 

montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização a transferir para o município de 

Vagos no ano de 2019. 

Mais proponho à Câmara Municipal que delibere solicitar à Assembleia Municipal para: 

A- No âmbito da transferência de competências para o Município de Vagos: 

A.1. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio de proteção e saúde animal e de segurança 

dos alimentos, NÃO assumir essas competências no corrente ano de 2019; 

A.2. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da educação, ASSUMIR essas competências 

no corrente ano de 2019; 

A.3. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da cultura, NÃO assumir essas competências 

no corrente ano de 2019; 

A.4. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da saúde, NÃO assumir essas competências 

no corrente ano de 2019. 

B- Quanto à transferência de novas competências para a Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro, na área da Educação – artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e na 
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área da Saúde – artigos 4º e 21º, do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que se resumem a 

competências nas áreas de planeamento, emissão de pareceres e designação de representantes, 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal a aceitação da decisão que vier a ser tomada 

pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro sobre a 

matéria, dado o caráter supramunicipal dessas competências, para efeitos do disposto no artigo 

75º, do Decreto-Lei 21/2019, e artigo 26º, do Decreto-Lei n.º 23/2019, ambos de 30 de janeiro.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 25º, do 

Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, não aceitar o projeto de mapa contendo os montantes do 

Fundo de Financiamento da Descentralização a transferir para o município de Vagos no ano de 2019.  

Mais deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal para: --------------------------------- 

A – No âmbito da transferência de competências para o Município de Vagos: ------------------ 

A.1. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio de proteção e saúde animal e de 

segurança dos alimentos, NÃO assumir essas competências no corrente ano de 2019; 

A.2. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da educação, ASSUMIR essas 

competências no corrente ano de 2019; -------------------------------------------------------- 

A.3. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da cultura, NÃO assumir essas 

competências no corrente ano de 2019; -------------------------------------------------------- 

A.4. No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da saúde, NÃO assumir essas 

competências no corrente ano de 2019. ------------------------------------------------------- 

B – Em relação à transferência de novas competências para a Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro (CIRA): ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovar a decisão tomada pelo Conselho Intermunicipal da CIRA, na sessão 

ordinária do dia 18 de março de 2019, conforme a seguir se descreve na parte 

aplicável: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B.1 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, 

respeitante à área da educação, ASSUMIR em 2019 as novas competências 

previstas neste diploma legal; --------------------------------------------------------- 

B.2 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro, 

respeitante à área da saúde, NÃO ASSUMIR em 2019 as novas 

competências previstas neste diploma legal. --------------------------------------- 

Deve a DCAJ, 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 20 de março de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 451.761,12 € (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e um euros e doze 

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 25 de fevereiro a 15 de 

março de 2019 – 04 despachos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 25 de fevereiro a 09 de março de 2019 – 08 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO 

GADAFF – GRUPO DE AMIGOS DOS ANIMAIS DA FIGUEIRA DA FOZ ---------------------------- 

Presente Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e a Associação GADAFF, assinado em 13 

de março de 2019, que tem por objeto a criação de uma relação de cooperação entre o Município de Vagos 

e a GADAFF, definindo os objetivos e termos de cooperação, designadamente no que diz respeito ao 

alojamento de animais errantes capturados no concelho de Vagos; ------------------------------------------------ 

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

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

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

5 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 127 – NAUTIFIBRA – PRODUÇÃO C.B. 

EQUIPAMENTOS VARIADOS EM FIBRA DE VIDRO UNIPESSOAL, LDA - DIREITO DE 

PREFERÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Nautifibra, Lda, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de março 

de 2019, na qualidade de proprietária do lote 127 da ZIV, solicitando à Câmara Municipal de 

Vagos autorização para proceder à venda do referido lote à empresa MHI – Mira Hidráulica 

Industriais, Ldª, pelo preço total de 40.000,00 € (quarenta mil euros), ou seja 17,25 €/m2. 

Questionando ainda se o Município de Vagos pretende exercer o direito de preferência. ----------- 

 Informação do CDCAJ, de 15 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“… 

1- Nautifibra – Produção C.B. Equipamentos Variados em Fibra de Vidro Unipessoal, Lda, 

pessoa coletiva nº 502912111, com sede no Beco Janvelho, em Eixo, Aveiro, na qualidade de 

proprietária, vem informar que pretende vender o lote 127 da Zona Industrial de Vagos à empresa 

MHI-Mira Hidráulica Industriais, Lda, pessoa coletiva nº 504448897, com sede no lote 109, da 

Zona Industrial de Vagos, pelo preço total de €40.000,00 (quarenta mil euros), correspondente a 

€17,25/m². 

2- Sobre o assunto, o advogado representante da empresa MHI-Mira Hidráulica Industriais, Lda, 

prestou esclarecimentos adicionais, em 12/03/2019, via e-mail, que a seguir se transcreve: 

“Na sequência da comunicação para o exercício do direito de preferência relativo à alienação do 

Lote 127 da ZIV informo, na qualidade de advogado da MHI. Lda, que esta empresa pretende 

adquirir esse imóvel, que confina com as suas actuais instalações, para, de acordo com o seu 
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objecto social e no desenvolvimento do seu projecto industrial, aí construir um pavilhão destinado 

à produção de caixas metálicas, carretéis e outros equipamentos de luta contra incêndio.” 

3- O artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, dispõe que 

“… só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão de propriedade de lotes e benfeitorias 

neles existentes, desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal, que 

usufruirá sempre do direito de preferência”. 

4- Assim, tendo em consideração os argumentos apresentados, deverá a Câmara Municipal 

deliberar sobre se pretende exercer do direito de preferência e, como tal, autorizar, ou não, a 

venda do lote 127 da Zona Industrial de Vagos à empresa MHI-Mira Hidráulica Industriais, 

Lda.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 15 de março de 2019: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer do direito de preferência sobre a 

venda do lote n.º 127 da ZIV e autorizar a venda do mesmo à MHI-Mira Hidráulica Industriais, Lda.  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 – PLANO DE 

TRABALHOS AJUSTADO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da empreitada, de 28 de fevereiro de 2019, concluindo: ---------------- 

“… Caso a Câmara Municipal de Vagos concordar, propomos a aprovação do Programa de 

Trabalhos que se apresenta, constituído pelo Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro, Plano 

de Mão-de-Obra e Plano de Equipamentos. Se o empreiteiro não recuperar o atraso verificado 

no prazo de 60 dias, a Fiscalização irá solicitar novo reajuste do Plano de Trabalhos, no entanto, 

melhor opinião terá a Câmara Municipal de Vagos.”; --------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 04 de março de 2019; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 04 de março de 2019: “Tendo em conta a informação da fiscalização, pode 

o Dono de Obra aprovar o Plano de Trabalhos ajustado que a entidade executante apresentou.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2019: “ À Reunião de CM. Para 

aprovação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos ajustado 

apresentado pelo empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

2 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC. º E02/2019 ------------------------------------------- 

 ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MINUTA DO CONTRATO -------------------------------------------------------------------------------- 

 FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------- 

 GESTOR DE CONTRATO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 21 de fevereiro de 2019, propondo: “a adjudicação 

ao concorrente classificado em 1.º lugar, ou seja, Rosas Construtores, S.A., pelo montante de 

277.958,63 € (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e três 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 Minuta do Contrato Escrito de Empreitada “Reparação de Pavimentos 2019”, a outorgar entre o 

Município de Vagos e a empresa Rosas Construtores, S.A.; -------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de março de 2019, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra: ----------------------------------------------------------------------- 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Informação do CDPOP, de 13 de março de 2019, propondo para Gestor de Contrato o técnico 

superior, eng.º João Bio; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despachos do senhor Presidente da Câmara, de 06 e 13 de março de 2019: “À Reunião de C.M.”.  

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

 Adjudicar a obra “Reparação de Pavimentos 2019”, ao concorrente Rosas 

Construtores, S.A., pelo montante de 277.958,63 € (duzentos e setenta e sete mil, 

novecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e três cêntimos), conforme relatório 

final do júri do procedimento. ------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar a minuta do contrato escrito de empreitada e autorizar o senhor Presidente 

da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------- 
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 Designar para a fiscalização, coordenação de segurança em obra e para gestor do 

contrato os técnicos propostos. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC.º E16/2017 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, de 06 de março de 2019, que a seguir se transcreve:  

“… vimos por este meio solicitar uma prorrogação de prazo de 120 dias, tendo em consideração 

os seguintes fatores: 

- Existência de diversas avarias mecânicas nos equipamentos que se prolongaram na sua 

reparação, tendo originado bloqueios logísticos e de avanço nos trabalhos; 

- O facto de existirem falta de recursos humanos na generalidade do país e condicionar a 

rentabilidade nas atividades de forma a cumprir os prazos estabelecidos; 

- Questões levantadas relativamente ao projeto e correções propostas para a melhoria do 

mesmo.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 08 de março de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

“… 

6. Vem agora o diretor de obra, através de e-mail de 06/03/2019, solicitar prorrogação de prazo 

de 120 dias, apresentando os seguintes motivos:  

6.1 Existência de diversas avarias mecânicas nos equipamentos que se prolongaram na 

sua reparação, tendo originado bloqueios logísticos e de avanço nos trabalhos; 

6.2 O facto de existirem falta de recursos humanos na generalidade do país e condicionar 

a rentabilidade nas atividades de forma a cumprir os prazos estabelecidos; 

6.3 Questões levantadas relativamente ao projeto e correções propostas para a melhoria 

do mesmo. 

7. No que respeita ao ponto 6.3, foi recebida proposta de alteração da rasante em 30/01/2019, a 

qual foi respondida em 14/02/2019, e em 22/02/2019 foi recebida dúvida sobre a implantação da 

obra, que foi resolvida em reunião de obra de 07/03/2019. 

8. Assim, face ao que antecede, julga-se que: 

8.1 Os pontos 6.1 e 6.2 sejam responsabilidade da entidade executante. 

8.2 O ponto 6.3 não seja motivo de prorrogação de prazo uma vez que já deveriam ter 

sido colocados anteriormente. Repare-se que não houve quaisquer trabalhos executados 

em dezembro, janeiro e fevereiro. 
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9. Caso seja decidido conceder a prorrogação de prazo solicitada, deverá a mesma ser graciosa, 

devendo ser apresentados os respetivos planos de trabalhos, equipamento, mão-de-obra e 

pagamentos.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 08 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Concordo c/ a informação prestada pela fiscalização, deve o Dono de Obra decidir se concede 

o prazo de prorrogação solicitado pela entidade executante.”; ---------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de março de 2019: “ À Reunião de CM”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo solicitada (120 

dias), devendo a mesma ser graciosa. ------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o empreiteiro a apresentar planos de trabalhos, 

equipamento, mão-de-obra e pagamentos. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – INTERVENÇÃO DE CORREÇÃO TORRENCIAL – LEVADAS DO BOCO – PROC.º E04/2018 

– PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, de 04 de março de 2019, que a seguir se transcreve:  

“… requerer a V.Exa a prorrogação do prazo para conclusão da obra em mais 15 dias, em virtude 

das seguintes situações:  

1. A obra tem de ser integralmente executada de forma manual dada a inexistência de 

acessos para máquinas, sendo escassa a mão de obra qualificada para este tipo de 

intervenção; 

2. As condições climatéricas adversas que se têm verificado, originando diversas 

interrupções nos trabalhos e consequentes atrasos nos planos de intervenção.”; --------- 

 Informação da fiscalização, de 04 de março de 2019, concluindo: -------------------------------------- 

“… não vê inconvenientes na prorrogação do prazo de 15 dias solicitado.”; ------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 06 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Tendo em conta a informação da fiscalização da empreitada em questão não vejo inconveniente 

na aprovação da prorrogação solicitada.”; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de março de 2019: “ Aprovo. À Reunião de CM 

para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal que aprovou uma prorrogação de prazo de mais 15 dias. ------------------------------ 
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Deve a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------------- 

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

5 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE 

– PROC.º E15/2017 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

EM OBRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 08 de março de 2019, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de março de 2019:“À Reunião de C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar para a fiscalização e coordenação de 

segurança em obra os técnicos propostos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – HERMILO RIBEIRO DE ALMEIDA – PROC.º 145/18 – SOZA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 5741 RÚSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Hermilo Ribeiro de Almeida, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 20 de fevereiro de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 5741 R;  

  Informação do CDPOP, de 26 de fevereiro de 2019, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 08 de março de 2019: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Soza, freguesia de Soza, concelho de Vagos, artigo 5741 R, inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deve a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------------- 

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

2 – EDSON DANIEL DE JESUS DA SILVA – PROC.º 186/18 – CHOCA DO MAR – CALVÃO – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO – MURO – LEGALIZAÇÃO --------------------------- 

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

 Requerimento de Edson Daniel de Jesus da Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 01 de fevereiro de 2019, juntando elementos ao processo 186/18; --------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 20 de fevereiro de 2019, concluindo: -------------------------------------- 

“… 5. Tendo em conta o estudo da envolvente, o carácter da via em questão e o referido nos 

pontos anteriores, o alinhamento do muro de vedação (4m ao eixo da via) enquadra-se no definido 

para a via em questão.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 22 de fevereiro de 2019, concluindo:“…a pretensão reúne condições para 

aprovação”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 25 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Quanto … ao pedido de legalização/licenciamento do muro de vedação já executado, recaiu 

informação favorável em 20/2/19 do sr. CDPOP; 

No que diz respeito à implantação proposta (com afastamento zero a nascente), face à largura 

reduzida do terreno, … é justificado o seu enquadramento na exceção do nº 3 do artigo 5º do 

RMUE, devendo contudo ser submetido a deliberação da CM.”; -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de março de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida bem como a 

legalização do muro de vedação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – VAGALIMENTAR – DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA – PROC.º 62/18 – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Vagalimentar – Distribuição Produtos Alimentares, Lda, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 18 de fevereiro de 2019, juntando elementos ao processo 62/18; ----- 

 Informação do CDPOP, de 21 de fevereiro de 2019, concluindo:“…a pretensão tem 

enquadramento no âmbito do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos.”; ----------------- 
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 Informação do NFM, de 26 de fevereiro de 2019, concluindo: ------------------------------------------ 

“… Face ao exposto, entende-se que o presente processo reúne condições para submetido a 

deliberação final por parte da Câmara Municipal, por forma a que a mesma decida 

simultaneamente sobre a legalização das obras realizadas e a utilização de edifício.”; ------------ 

 Parecer da CDU, de 26 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…, submetendo o processo a reunião da CM: 

Nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE e artigo 102º-A do RJUE, para deliberar sobre a 

legalização das obras e sobre a utilização pretendida, e ainda; 

Sobre a aceitação da justificação da localização da edificação de apoio para manutenção de 

viaturas, nos termos do nº 8 do artigo 12º do regulamento do PPZIV, ….”; -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2019:“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 do CDPOP, de 21 de fevereiro de 2019; 

o A informação do NFM, de 26 de fevereiro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 26 de fevereiro de 2019; 

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

Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar, fora do polígono de implantação principal, a edificação 

de apoio à manutenção de viaturas, com respeito pelo disposto no n.º 12, do artigo 8.º do Regulamento 

do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------ 

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

4 – GINA MARIA SILVA PANDEIRADA OLIVEIRA – PROC.º 73/18 – LAMEIRO DO MAR – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO 

DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Email de Rosa Clara Pereira Carvalhais, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 

de março de 2019, juntando elementos ao processo 73/18; ---------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 04 de março de 2019, concluindo: ----------------------------------------------- 

“… 

1 – Conforme referido anteriormente, trata-se de um processo de legalização de alteração e 

ampliação de construção destinada a habitação e estabelecimentos de comércio e serviços. 

2 – Face à rectificação apresentada e aos restantes elementos constantes no processo, não se vê 

inconveniente na legalização pretendida (arquitectura, especialidades e Autorização de 

Utilização) ”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 05 de março de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…, não se vendo inconveniente na legalização das obras 

de alteração e de ampliação e na autorização de utilização pretendida. Contudo, nos termos do 

artigo 102º A do RJUE e do nº 2 do artigo 34º do RMUE, deverá o processo ser submetido a 

deliberação da CM.”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2019:“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 DU, de 04 de março de 2019; 

o O parecer da CDU, de 05 de março de 2019; 

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;  
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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. ------------------------------------ 

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

5 – ANTÓNIO ROCHA DEUSDEANTE – PROC.º 3/01 – LAMEIRO DO MAR – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de André Nuno da Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 07 

de janeiro de 2019, juntando elementos ao processo 3/01; ----------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 14 de janeiro de 2019, concluindo: ---------------------------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. A questão da rectificação da altura do muro de vedação pela Fiscalização em 

04/12/2018, deverá ser rectificada em obra, por forma a cumprir o estipulado no nº 1, 

do artº 13º, do RMUE. 

2. Conforme referido anteriormente, o quadro de lotes apresenta parâmetros, relativos ao 

lote nº 1, que deverão ser verificados na fase de análise do projeto de arquitectura, a 

apresentar posteriormente. 

3. Foi regularizado o referido no ponto 3, da informação anterior. 

4. Face ao exposto, será de aprovar a alteração ao loteamento apresentada, nas condições 

dos pontos 1 e 2 supra.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 13 de março de 2019, concluindo: “… não se vê inconveniente na aprovação 

da proposta de alteração ao alvará de loteamento, devendo ser submetida a deliberação da CM. 

Quanto aos pontos 1 e 2 mencionados na informação …, que dizem respeito às condições a 

cumprir aquando da operação urbanística de edificação para o lote 1, será de notificar o 

requerente para conhecimento, do cumprimento futuro das mesmas.”; ------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de março de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento, conforme 

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

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, ausentou-se definitivamente da sala de reuniões.

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para: ----------------------------------------------------- 

o Relembrar o que já tinha dito na reunião passada sobre a falta de lâmpada Led na rua João 

MC da Rocha; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o O Problema da parede no Centro de Saúde de Vagos continua por resolver; --------------- 

o Estádio Municipal – O muro está a cair. A quem compete fazer a reparação? ------------- 

o Desde 2006 a Câmara Municipal já deu 350 mil euros para a Gaticão. Devem ser muitos 

a comer à conta disto; ------------------------------------------------------------------------------- 

o Continuamos a sustentar malandros. É a AdRA. É a EDP. O que é que já fez a Câmara 

pelos munícipes? ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal teceu algumas considerações, nomeadamente: --------- 

o Sobre o que o Município já fez pelos munícipes. Entre muitas outras coisas podemos dar 

o exemplo do IMI. Temos a taxa mais baixa que é possível ter; ------------------------------ 

o Sobre os animais. É uma situação complicada. A lei não permite abater animais. Os 

subsídios à Gaticão de facto servem para muitos comerem. São cerca de 300 animais a 

alimentar à conta dos subsídios atribuídos; ------------------------------------------------------ 

o AdRA – Mais uma vez explica que foi uma opção do Município. Temos que viver com 

essa opção e respeitar as decisões tomadas; ----------------------------------------------------- 

o Centro de Saúde de Vagos – A Câmara Municipal não tem competência nesta matéria 

pelo que não pode intervir na situação; ----------------------------------------------------------- 

o Estádio Municipal – Esta é uma obra da Câmara. Durante a tempestade “Leslie” o muro 

foi derrubado. Assim que nos for possível resolveremos a situação. ------------------------- 

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

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

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

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

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

cinquenta e dois minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


