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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 02/2019, de 17 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de janeiro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e cinquenta e dois 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, eng.º João Manuel da 

Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. 

Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. -------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas, na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião dos senhores 

Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, por motivo de 

doença. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal, para agradecer a compreensão do senhor 

Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, pela mudança de última hora da reunião 

de Câmara. Estes gestos e atos dignificam a política. --------------------------------------------- 

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

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

 Agradecer e referir que as coisas devem ser feitas tendo como princípio o acordo.  

 Saber se tem direito a ter um gabinete e um horário de atendimento nas instalações 

da Câmara Municipal e se a Câmara está disponível para o arranjar? ---------------- 
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 Relativamente ao DL n.º 104/2018, de 29 de novembro, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios: a) 

Instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão; b) Instituição e 

gestão de Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; c) Instituição e gestão dos Centros 

Locais de Apoio e Integração de Migrantes; Concretiza igualmente a transferência 

de competências para os órgãos das freguesias no domínio da instalação e da gestão 

de Espaços Cidadão. Tem dúvida se são deliberações das Freguesias ou do 

Município. Em termos dos Espaços Cidadão, haverá conflito entre as Freguesias e 

o Município? --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Espaço de atendimento nas instalações da Câmara Municipal - Sim a oposição tem 

direito. É uma questão de chegar a um acordo e definir a hora e o dia. -------------- 

 DL n.º 104//2018, de 29 de novembro – As deliberações competem tanto às 

freguesias como ao município. Este decreto-lei tem competências para as Câmaras 

Municipais e para as Juntas de Freguesia. Este assunto será melhor discutido no 

ponto seguinte da ordem dos trabalhos. --------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – 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; ----------------------------------------------------------------- 
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 DL 97/2018, de 27 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres, integradas no domínio 

hídrico do Estado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DL 98/2018, de 27 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou 

azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, 

concursos de conhecimentos e passatempos; -------------------------------------------------------------- 

 DL 99/2018, de 28 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos das 

entidades intermunicipais no domínio da promoção turística interna sub-regional; ------------------ 

  DL 100/2018, de 28 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das vias de comunicação; --------------------------------------------------------- 

 DL 101/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da justiça; -------------------------------- 

 DL 102/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos das 

entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e programas 

de captação de investimento; --------------------------------------------------------------------------------- 

 DL 103/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio do apoio às equipas de intervenção permanente das associações de 

bombeiros voluntários e para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio da rede de 

quarteis de bombeiros voluntários e dos programas de apoio às corporações de bombeiros 

voluntários; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 DL 104/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais nos seguintes domínios: a) Instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços 

Cidadão; b) Instituição e gestão de Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; c) Instituição e gestão dos 

Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes; Concretiza igualmente a transferência de 

competências para os órgãos das freguesias no domínio da instalação e da gestão de Espaços 

Cidadão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DL 105/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da habitação; ----------------------------------------------------------------------- 

 DL 106/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão do património imobiliário público; ---------------------------------- 

 DL 107/2018, de 29 de novembro – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio do estacionamento público; ------------------------------------------------------ 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 09 de janeiro de 2019, que a seguir se 

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

“Considerando a entrada em vigor da Lei nº 50/2018, de 16/08, que estabelece 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; 

Considerando a entrada em vigor de diplomas legais de âmbito setorial, que concretizam algumas 

dessas transferências de competências; 

Apresento à Câmara Municipal a seguinte proposta, estruturada nos seguintes termos: 

 1- Lei-Quadro da transferência de competências 

 2- Diplomas de âmbito setorial 

 3- Obstáculos à aceitação da transferência de competências 

 4- Posição da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

 5- Proposta 

1- LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

1.1. A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro de 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. As novas competências dos órgãos municipais correspondem às seguintes áreas: 

a) Educação 

b) Ação Social 

c) Saúde 
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d) Proteção Civil 

e) Cultura 

f) Património 

g) Habitação 

h) Áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não 

afetas à atividade portuária 

i) Praias marítimas, fluviais e lacustres 

j) Informação cadastral, gestão florestal e áreas protegidas 

k) Transportes e vias de comunicação 

l) Estruturas de atendimento ao cidadão 

m) Policiamento de proximidade 

n) Proteção e saúde animal 

o) Segurança dos alimentos 

p) Segurança contra incêndios 

q) Estacionamento público 

r) Modalidades afins de jogos de fortuna e azar 

1.3. As novas competências dos órgãos das entidades intermunicipais correspondem às seguintes 

áreas: 

a) Educação, ensino e formação profissional 

b) Ação Social 

c) Saúde 

d) Proteção Civil 

e) Justiça 

f) Promoção turística 

g) Outras: 

i. Participar na gestão dos portos de âmbito Regional; 

ii. Designar os vogais representantes dos municípios nos conselhos de região hidrográfica; 

iii. Gerir projetos financiados com fundos europeus; 

iv. Gerir programas de captação de investimento. 
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1.4. As novas competências dos órgãos das freguesias, a descentralizar do Estado, correspondem 

às seguintes áreas: 

a) Instalar os espaços cidadão, em articulação com a rede nacional de lojas de cidadão e com 

os municípios; 

b) Gerir os espaços cidadão. 

1.5. Por outro lado, os órgãos das freguesias passam também a ter novas competências, 

transferidas pelos municípios, conforme previsto nos números 2 e 3, do artigo 38º. 

1.6. A concretização da transferência de competências é efetuada através de diplomas legais de 

âmbito setorial. 

1.7. Todas as competências previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, consideram-se 

transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 1 de janeiro de 2021. 

1.8. De acordo com a referida Lei, o financiamento das novas competências está previsto no 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, e são inscritos nos 

Orçamentos do Estado dos anos de 2019, 2020 e 2021, os montantes do Fundo de Financiamento 

da Descentralização que incorporam os valores a transferir. 

1.9. No que diz respeito à gestão e transferência de recursos patrimoniais, os bens passam a ficar 

afetos às autarquias locais e entidades intermunicipais e, em algumas situações, há uma mutação 

dominial a favor das autarquias locais. 

1.10. Em termos de recursos humanos, os diplomas legais de âmbito setorial estabelecem, quando 

necessário, os mecanismos e termos de transição dos recursos humanos afetos ao seu exercício. 

2- DIPLOMAS DE ÂMBITO SETORIAL    

Na presente data já se encontram em vigor alguns diplomas de âmbito setorial, descrevendo-se, 

de seguida, e resumidamente, as competências que são, em concreto, objeto de transferência. 

2.1. DL nº 97/2018, de 27/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio 

público do Estado. 

Os órgãos municipais passam a ser responsáveis por: 

 Limpar as praias;  



 
 

Ata n.º 02/2019, de 17 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

 Manter, conservar e gerir todos os equipamentos necessários para que as praias tenham 

boas condições de segurança e salubridade;  

 Fazer obras de reparação e manutenção das estruturas necessárias para garantir a 

segurança das pessoas nas praias;  

 Concessionar, licenciar e autorizar infraestruturas, equipamentos e apoios de praia;  

 Concessionar, licenciar e autorizar o fornecimento de bens e serviços nas praias, bem 

como a prática das atividades desportivas e recreativas;  

 Criar e cobrar taxas e tarifas relacionadas com o exercício destas competências pelos 

municípios e fiscalizar o cumprimento da lei e punir a sua violação; 

 Instaurar, instruir e decidir procedimentos contraordenacionais, bem como aplicar as 

coimas devidas. 

2.2. DL nº 98/2018, de 27/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna 

ou azar e outras formas de jogo.  

a) Os órgãos municipais passam a ter competência para autorizar a exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo.  

b) O Presidente da Câmara Municipal passa a ter as competências seguintes: 

 Assegurar que os resultados dos jogos não são viciados e que não vão contra os bons 

costumes; 

 Definir as condições de exploração dos jogos; 

 Determinar o regime de fiscalização destes jogos. 

2.3. DL nº 99/2018, de 28/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos das 

entidades intermunicipais no domínio da promoção turística interna sub-regional, em articulação 

com as entidades regionais de turismo, que são as seguintes: 

 Participar na definição e implementação do plano regional de turismo a nível sub-regional, 

cuja iniciativa e responsabilidade de execução é da competência das entidades regionais de 

turismo;  
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 Assegurar a promoção dos produtos e recursos turísticos sub-regionais no mercado interno, 

compreendido pelo território nacional, tendo como enquadramento a estratégia turística 

nacional e regional, designadamente em eventos de promoção turística; 

 Recorrer a programas de financiamento nacionais e europeus;  

 Gerir e implementar programas com financiamento nacional e ou europeu;  

 Definir os eventos considerados âncora para a sub-região e participar na sua organização. 

2.4. DL nº 100/2018, de 28/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das vias de comunicação. 

a) Os municípios passam a ter competências na gestão: 

 Dos troços de estradas e os equipamentos e infraestruturas que os integram, localizados nos 

perímetros urbanos; 

 Dos troços de estradas desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional e os troços 

substituídos por variantes ainda não entregues através de mutação dominial por acordo entre 

a Infraestrutura de Portugal, S.A (IP) e o respetivo município. 

b) Estão excluídos da transferência: 

 Os troços de estrada explorados em regime de concessão ou subconcessão à data da entrada 

em vigor do DL nº 100/2018, durante o período em que se mantiver essa exploração; 

 Os troços de estradas ou estradas que integram um itinerário principal ou um itinerário 

complementar; 

 O canal técnico rodoviário, como definido na alínea j) do artigo 3.º do Estatuto das Estradas 

da Rede Rodoviária Nacional, existente à data da publicação do DL nº 100/2018. 

c) A transferência para os municípios da titularidade dos troços e dos equipamentos e 

infraestruturas acima referidos é efetuada através de mutação dominial por acordo entre a IP e o 

respetivo município, passando a integrar o domínio público municipal. 

d) Todas as competências previstas no DL 100/2018, são exercidas pela Câmara Municipal, sem 

prejuízo da competência da Assembleia Municipal em matéria de aprovação do projeto de 

transferência acordado com a IP (nº5, do art. 7º). 



 
 

Ata n.º 02/2019, de 17 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 

e) O projeto de transferência elaborado pela Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP) e entregue ao 

governo para aprovação no prazo de 60 dias é remetido à apreciação da câmara municipal, a 

qual, caso concorde com o mesmo, o submete à aprovação da assembleia municipal. Em caso de 

aprovação é formalizada a transferência através da celebração de auto no prazo de 10 dias.   

f) A transferência de titularidade ocorre com a assinatura do auto que a formaliza e a 

homologação do mesmo pelo membro do Governo responsável pela área das infraestruturas 

rodoviárias. 

g) Os troços das estradas explorados pela IP não estão excluídos da transferência referida na 

alínea a) do nº2, do Artigo 4º, do DL 100/2018; 

h) Refira-se que finda a concessão ou subconcessão, prevista na referida alínea a) do nº 2, da 

citada norma legal, os troços de estradas e os equipamentos neles integrados, localizados nos 

perímetros urbanos, podem ser integrados no domínio municipal, através de mutação dominial, 

por acordo entre a IP e o município respetivo, a partir do fim do respetivo contrato de concessão 

ou de subconcessão, salvo em caso de renovação, renegociação ou celebração de nova concessão 

ou subconcessão dos troços de estradas objeto da concessão ou subconcessão. 

i) Caso não haja acordo quanto à mutação dominial, é somente transferida para os municípios a 

competência de gestão dos troços de estrada e dos equipamentos e infraestruturas neles 

integrados, incluindo o subsolo, sem prejuízo o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 4º. Neste 

caso, a transferência da competência de gestão concretiza -se nos 60 dias após a comunicação da 

câmara municipal à IP de que só aceita a transferência da competência de gestão ou, nas 

situações do n.º 4 do artigo 4.º, a partir do fim do prazo do respetivo contrato de concessão ou de 

subconcessão.  

j) Caso não ocorra a mutação dominial, as competências de gestão transferida para os municípios 

não incluem a manutenção, conservação e reparação da zona da estrada, continuando essas 

funções a cargo das entidades atualmente competentes de acordo com o regime legal aplicável. 

k) A fiscalização do cumprimento das disposições do Código da Estrada e legislação 

complementar mantém-se nas respetivas entidades fiscalizadoras, sem prejuízo das competências 

municipais em matéria de regulação e fiscalização do estacionamento dentro e fora das 

localidades.  
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l) São receitas próprias dos municípios as resultantes da gestão dos espaços, equipamentos e 

infraestruturas abrangidos pelo DL nº 100/2018. 

m) Mantêm-se em vigor os títulos de utilização referentes às estradas e bens que foram 

transferidos para os municípios, emitidos até à data da entrada em vigor do DL nº 100/2018. 

2.5. DL nº 101/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça. 

Os municípios e as entidades intermunicipais podem participar nos seguintes domínios:  

 Reinserção social  

 Prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica 

 Rede dos julgados de paz  

 Apoio às vítimas de crimes  

2.6. DL nº 102/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos das 

entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e programas 

de captação de investimento. 

As novas competências são as seguintes: 

 Elaborar, em articulação com as opções de desenvolvimento a nível regional, a estratégia 

global das respetivas sub-regiões, incluindo o diagnóstico e identificação das necessidades e 

oportunidades dos territórios; 

 Elaborar o programa de ação, incluindo o planeamento indicativo dos investimentos a 

realizar, para a prossecução da estratégia referida na alínea anterior;  

 Definir, implementar e monitorizar programas de captação de investimento produtivo 

empresarial de dimensão sub-regional, articulados com a estratégia referida na alínea a), do 

nº1 do Artigo 2º, do citado diploma, incluindo a participação nos processos de apoios, no que 

se refere à vertente sub-regional, na análise de candidaturas, na aplicação de critérios de 

seleção e na elaboração de proposta de seleção das candidaturas a financiar; 

 Dinamizar e promover, a nível nacional e internacional, o potencial económico das 

respetivas sub-regiões, designadamente realizando e participando em eventos, bem como 

gerindo postos e portais de informação neste âmbito;  
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 Apresentar candidaturas no âmbito de programas de financiamento europeu com vista à 

implementação de projetos a nível sub-regional, designadamente de natureza económica, 

social e cultural;  

 Gerir e implementar projetos financiados com fundos europeus.  

 As entidades intermunicipais podem, no âmbito das competências acima referidas:  

 Gerir, negociar e participar no desenvolvimento de apoios ao investimento sub-

regional;  

 Gerir e negociar programas de promoção da imagem da região no exterior;  

 Promover a capacitação, o empreendedorismo, o desenvolvimento e competitividade 

empresarial e a dinamização de redes, nomeadamente pela participação em iniciativas ou 

redes europeias e internacionais de promoção da inovação e da cooperação empresarial.  

2.7. DL nº 103/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio de apoio às equipas de intervenção permanente das associações de 

bombeiros voluntários e para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio da rede dos 

quarteis de bombeiros voluntários e dos programas de apoio às corporações de bombeiros 

voluntários. 

a) Os Municípios passam a ter competência para apoiar as equipas de intervenção permanente 

das associações de bombeiros voluntários, designadamente comparticipando nos custos com 

seguros de acidentes de trabalho dos elementos que integram as equipas de intervenção 

permanente e nos custos com a aquisição de equipamento a elas afetos. 

b) As entidades intermunicipais passam a ter competência para participar na definição da rede 

dos quarteis de bombeiros voluntários e na elaboração de programas de apoio às corporações de 

bombeiros voluntários. Por sua vez, os projetos de instalação de novos quartéis dos corpos de 

bombeiros ou alargamento de ampliação dos existentes, bem como programas de âmbito regional 

de apoio às corporações de bombeiros, estão sujeitos a parecer prévio da entidade intermunicipal. 

2.8. DL nº 104/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais nos domínios da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão, 

instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e a instituição e gestão dos Centros 

Locais de apoio e Integração de Migrantes. 
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a) Os órgãos municipais passam a ter competências nos seguintes domínios: 

 Instalação e a gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão; 

 Instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; 

 Instituição e gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes. 

b) A entidade gestora da rede das Lojas de Cidadão e dos Espaços Cidadão é a AMA, IP (Agência 

para a Modernização Administrativa, IP), sendo que a instalação e gestão das Lojas e Espaços 

Cidadão é feita em articulação prévia com a AMA, IP, e é formalizada mediante acordo escrito a 

celebrar entre o município, a AMA,IP e os organismos públicos a instalar em cada loja de 

cidadão. 

c) Refira-se que o DL nº 104/2018, concretiza a transferência de competências para os órgãos 

das freguesias, no domínio da instalação e da gestão de Espaços Cidadão, de acordo com as 

disposições combinadas previstas nas alínea a) e b), do nº 1, do art. 38º da Lei nº 50/2018, e nº 2, 

do art. 1º do DL nº 104/2018. 

d) A instalação e gestão de um Espaço Cidadão em municípios e freguesias também são realizadas 

em articulação entre as autarquias envolvidas e com a AMA, enquanto entidade gestora, mediante 

celebração de acordo escrito. 

e) As Lojas de Cidadão são locais onde se faz atendimento presencial de diferentes serviços 

públicos.  

f) Os Espaços Cidadão são locais onde os cidadãos podem utilizar os serviços públicos digitais 

com a ajuda de trabalhadores dos serviços públicos (atendimento digital assistido de serviços 

públicos).  

g) Os Gabinetes de Apoio aos Emigrantes (GAE) são estruturas de apoio aos cidadãos 

portugueses que estão emigrados, aos que regressam a Portugal e aos que tendem a iniciar o 

processo migratório. Os GAE apoiam e informam os cidadãos portugueses, designadamente em 

assuntos da Segurança Social, equivalência de estudos, investimentos, dupla tributação e 

informação jurídica.  

h) Os Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes (CLAIM) são estruturas locais de 

apoio à integração aos migrantes e prestam aos migrantes o atendimento, esclarecimento, 
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aconselhamento e orientação nas áreas social, jurídica e económica, e educação, emprego e 

formação profissional.  

i) As autarquias criam e gerem os GAE e CLAIM em articulação com o Estado.  

j) Os serviços específicos dos GAE e CLAIM são gratuitos. 

2.9. DL nº 105/2018, de 29/11 - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da habitação.  

a) Os municípios passam a ter competências para: 

 Gerir programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, de âmbito 

nacional e regional; 

 Gerir os imóveis destinados a habitação social que fazem parte do parque habitacional do 

Estado, cuja propriedade é transferida para os municípios, que depende de acordo expresso 

dos municípios. 

b) Estão excluídos da transferência da propriedade os seguintes imoveis de habitação social: 

 Os imóveis que integram o parque habitacional da Administração direta e indireta do Estado 

que estejam legalmente afetos à habitação social dos seus trabalhadores ou aposentados; 

 Os imóveis que integram o parque habitacional da Administração, direta e indireta do 

Estado, cuja receita, nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de 

agosto, esteja sujeita ao regime especial de afetação previsto no Decreto-Lei n.º 117/89, de 14 

de abril; 

 Os imóveis que integram o parque habitacional da Administração direta e indireta do Estado 

cujo produto da sua venda esteja afeto ao reembolso dos títulos de participação previstos no 

n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto; 

 Os imóveis que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado 

que estejam onerados com hipoteca ou qualquer outro tipo de garantia associada a operação 

de financiamento e na qual esteja convencionado que o capital em dívida vencerá 

antecipadamente logo que esses bens sejam alienados ou onerados. 

c) Regra geral, a transferência da propriedade para cada município abrange todos os imoveis 

localizados no respetivo concelho. 
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d) No âmbito da transferência mantem-se, sob pena de reversão, todas as vinculações decorrentes 

dos regimes legais de habitação social, aos quais se encontrem afetos os imoveis transferidos, 

bem como os respetivos regimes de renda e alienação. 

e) Todas as competências previstas no DL 105/2018, são exercidas pela câmara municipal, exceto 

a competência de aprovação da proposta de transferência do direito de propriedade e a gestão 

dos bens imóveis destinados a habitação social que integram o parque habitacional da 

administração direta e indireta do Estado, que pertence à assembleia municipal. 

f) A transferência dos imóveis ocorre com a assinatura do auto de transferência, feita após a 

aprovação, pela assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal que é 

apresentada com base em relatório elaborado por uma comissão de análise criada para o efeito. 

2.10. DL nº 106/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão do património imobiliário público.  

a) Os órgãos municipais passam a gerir o património imobiliário público sem utilização, afeto à 

administração direta e indireta do Estado, incluindo partes de edifícios, localizado no território 

dos respetivos municípios. 

b) Está excluído o património imobiliário abrangido pelas seguintes disposições jurídicas: 

 2.ª parte do n.º 1 do artigo 1.º da Lei Orgânica n.º 6/2015, de 18 de maio, que aprova a lei 

das infraestruturas militares;  

 Alínea e) do artigo 92.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada pela Lei n.º 83 -A/2013, 

de 30 de dezembro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social;  

 Alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 10/2017, de 3 de março, que aprova a lei de programação 

de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da 

Administração Interna. 

c) Para efeitos da concretização da transferência de competências, neste domínio, entende-se por 

«património imobiliário público sem utilização» o conjunto de bens imóveis do domínio privado 

do Estado ou dos institutos públicos e os bens imóveis do domínio público do Estado que se 

encontrem em inatividade, devolutos ou abandonados, por um período não inferior a 3 anos 

consecutivos, e não tenham sido objeto de qualquer das formas de administração previstas no n.º 

2 do artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, nem se encontrem integrados em 
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procedimento tendente, a esse efeito, a implementar no prazo máximo de 1 ano a contar do envio 

da comunicação prévia prevista no n.º 1 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de 

novembro. 

d) A gestão dos imóveis em causa, é da competência da Câmara Municipal. 

e) O prazo máximo para o exercício da competência de gestão patrimonial é de 50 anos, podendo 

ser prorrogado nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 5º, do diploma. 

f) A transferência de competências de gestão envolve a transferência da responsabilidade por 

todos os encargos necessários para a recuperação do edificado, bem como por todas as despesas 

com a conservação e a manutenção dos imóveis, sem prejuízo do recurso ao financiamento 

europeu para efeitos de realização de tais despesas. 

g) De igual forma, passam a constituir receitas dos municípios aquelas que sejam geradas, pelos 

imóveis objeto de transferência da competência de gestão, nomeadamente as receitas decorrentes 

de arrendamento ou outras operações imobiliárias previstas no acordo de transferência.   

h) Nos casos em que o projeto de gestão gere um benefício económico para o município é prevista, 

no acordo de transferência, contrapartida financeira a favor do Estado fixada em 10 % daquele 

benefício. 

i) O município que assuma a gestão de um imóvel do domínio privado do Estado sem utilização 

que não se encontre inscrito na matriz ou omisso para efeitos de registo deve diligenciar no 

sentido da sua regularização, registando-o, em nome do Estado ou do instituto público, conforme 

o caso, através do procedimento oficioso previsto no Decreto -Lei n.º 51/2017, de 25 de maio. 

2.11. DL nº 107/2018, de 29/11 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio do estacionamento público. 

a) Os órgãos municipais passam a ter competência para: 

 Regular e fiscalizar os estacionamentos, nas vias e espaços públicos, dentro e fora das 

localidades (dentro do respetivo concelho). Neste último caso, desde que estejam sob a 

jurisdição municipal; 

 Instruir e decidir processos de contraordenação rodoviários por infrações leves relativos a 

estacionamento nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços públicos, quer 

dentro, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal; 
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 Aplicar as respetivas coimas e custas relativas aos processos contraordenacionais previstos 

na situação anterior. 

b) O exercício das competências previstas no DL 107/2018 é atribuído à Câmara Municipal, com 

faculdade de delegação em empresa local. 

c) Compete ao Presidente da Câmara, com faculdade de delegação nos outros membros da 

câmara municipal, ou do presidente do órgão de gestão ou administração de empresa local, com 

faculdade de subdelegação: 

 Determinar a instrução do processo contraordenacional; 

 Designação do instrutor; 

 Aplicar coimas e custas. 

d) Os municípios estão isentos do pagamento das despesas de adaptação e utilização do Sistema 

de Contraordenações de trânsito (SCoT). 

e) O produto das coimas aplicadas, em matéria de estacionamento proibido, indevido ou abusivo, 

quando resulte de atividade de fiscalização dos serviços municipais, reverte em 100% a favor do 

município. 

f) O produto das coimas aplicadas, em matéria de estacionamento proibido, indevido ou abusivo, 

quando resulte de atividade de fiscalização:  

 das forças de segurança, reverte em 30% a favor da entidade fiscalizadora e 70% a favor do 

município; 

 exercida por empresas locais, reverte em 100% a favor do município; 

 exercida por empresas concessionárias, reverte em 100% a favor do município. 

g) Nos casos de contraordenações graves, em matéria de estacionamento, o produto das coimas, 

quando resulte de atividade de fiscalização dos serviços municipais, reverte 55% a favor do 

município, 35% a favor do estado e 10% a favor da ANSR. 

h) Para o exercício das competências, em matéria de estacionamento, é necessária a celebração 

de um Protocolo com IRN, IP, o qual estabelece as condições de acesso e consulta à identificação 

do veículo.  

i) Caso o município aceite as competências, em matéria de estacionamento público, deverá: 
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 Utilizar o SCoT para levantamento dos autos de contraordenação; 

 Usar equipamentos de controlo e fiscalização aprovados pela ANSR; 

 Levantar os autos no modelo eletrónico aprovado pelo presidente da ANSR; 

 Facultar à ANSR a informação relativa a processos contraordenacionais para efeitos de 

consolidação estatística. 

2.12. Calendário legal e dever de pronúncia, por parte dos órgãos municipais competentes, sobre 

a matéria. 

a) Os diplomas setoriais 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. 

b) Relativamente ao ano de 2019, tal comunicação deve ser efetuada, após prévia deliberação dos 

órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada em vigor do respetivo diploma legal 

setorial. 

c) Assim, a data do termo da comunicação à DGAL de não aceitação da transferência de 

competências, para cada área sectorial, abrangida pelos respetivos diplomas legais, é a seguinte, 

a saber: 

 Até 31/01/2019 - Gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio 

público do Estado (Municípios); 

 Até 31/01/2019 - Exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 

formas de jogo (Municípios); 

 Até 01/02/2019 - Vias de comunicação (Municípios); 

 Até 02/02/2019 – Estruturas de Atendimento ao cidadão (Municípios e Freguesias); 

 Até 02/02/2019 – Habitação (Municípios); 

 Até 02/02/2019 - Património imobiliário público sem utilização (Municípios); 

 Até 02/02/2019 - Estacionamento público (Municípios); 

 Até 01/02/2019 – Turismo (Entidades Intermunicipais); 
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 Até 02/02/2019 - Projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de 

investimento (Entidades Intermunicipais); 

 Até 02/02/2019 – Justiça (Municípios e Entidades Intermunicipais); 

 Até 02/02/2019 – Associações de bombeiros voluntários (Municípios e Entidades 

Intermunicipais). 

   3- OBSTÁCULOS À ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

No seguimento da publicação, e posterior entrada em vigor, dos diplomas setoriais atrás 

descritos, foram realizadas reuniões internas de trabalho com vista a apurar da possibilidade do 

Município de Vagos poder, desde já, acolher todas ou algumas das novas competências, tendo-se 

constatado a existência de alguns obstáculos à aceitação da transferência, que a seguir se 

descrevem. 

a) Obstáculos em matéria de financiamento das novas competências 

Conforme atrás foi descrito no ponto 1.8, a lei refere que o financiamento das novas competências 

está previsto no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

estabelecendo-se que são inscritos nos Orçamentos do Estado dos anos de 2019, 2020 e 2021, os 

montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização que incorporam os valores a 

transferir. 

Na verdade, o (novo) artigo 30º-A, do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua versão atual, dada pela 

Lei nº 51/2018, de 16 de agosto, sob a epígrafe “Fundo de Financiamento da Descentralização” 

prevê a existência de um Fundo que constitui uma transferência financeira do Orçamento do 

Estado com vista ao financiamento das novas competências, atribuindo às autarquias locais e 

entidades intermunicipais os recursos financeiros previstos no artigo 80º-B. 

Por sua vez, nos termos desse artigo 80º-B, o financiamento tem em consideração: 

i. O acréscimo de despesa e de receita pelo exercício das competências; 

ii. Até 2021, os recursos financeiros são anualmente previstos na Lei do Orçamento do 

Estado; 

iii. Os recursos são distribuídos de acordo com o previsto nas leis e decretos-lei de âmbito 

setorial relativos às diversas áreas a descentralizar; 
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iv. A DGAL e DGO assegura a informação necessária ao cumprimento desse financiamento. 

Contudo, o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), aprovado pela Lei nº 71/2018, de 31 de 

dezembro, é completamente omisso nesta matéria, fazendo apenas referência, no artigo 87º, à 

possibilidade dos municípios poderem contrair novos empréstimos em consequência de 

obrigações assumidas no âmbito do processo de descentralização de competências, nos termos da 

Lei nº 50/2018, de 16 de agosto. 

Por outro lado, desconhece-se da existência de qualquer informação sobre esta matéria, 

proveniente da DGAL ou DGO. 

Do exposto resulta que existe um risco transversal à aceitação do exercício das novas 

competências, dada a indefinição atual da dimensão financeira desta reforma, e do respetivo 

plano de financiamento da descentralização. 

b) Obstáculos em matéria de recursos humanos e viaturas 

Os atuais recursos humanos da Câmara Municipal de Vagos são já escassos, atendendo aos 

sucessivos constrangimentos e impedimentos à contratação de pessoal, e estão subdimensionados 

para dar resposta às necessidades das populações e para fazer face ao quadro de competências 

que os Municípios têm atualmente. 

Além das atuais competências que derivam do Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei 

75/2013, de 12 de setembro, vários são os exemplos que existem atualmente nos Municípios 

portugueses de competências que a Administração Central vem delegando nos Municípios, sem a 

correspondente transferência de recursos, sejam financeiros ou humanos. 

Além disso, o atual Mapa de Pessoal que foi elaborado e recentemente aprovado pelos órgãos do 

Município, com base nas atribuições e competências previstas na Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e sem que a Câmara Municipal tivesse ainda conhecimento dos diplomas setoriais que 

entretanto foram publicados. 

Ora, previamente à tomada de decisão sobre a assunção de novas competências, temos 

forçosamente de analisar a situação atual dos recursos humanos existentes e, designadamente, 

saber: 

i. Que recursos humanos (em quantidade e nível de qualificação) são necessários para dar 

resposta às exigências advindas da transferência das novas competências? 
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ii. Os recursos humanos existentes dão resposta? 

iii. Poderão alguns recursos humanos serem objeto de afetação ao exercício das funções 

correspondentes às novas competências? 

iv. Quantos trabalhadores serão necessários contratar? Para que áreas? 

v.Poderá alguma competência ser exercida com recurso a entidade externa? 

O mesmo se passa com a capacidade de resposta disponível em sede de viaturas de serviço da 

Câmara Municipal. 

Assim, e tendo como base estes pressupostos, constata-se que a Câmara Municipal de Vagos não 

dispõe de recursos humanos, quer em quantidade, quer em nível de qualificação, que permitam 

dar resposta, no corrente ano, às exigências respeitantes ao exercício de algumas das novas 

competências. A título de exemplo, refere-se as áreas respeitantes às praias, jogos, lojas de 

cidadão e estacionamento público. 

c) Obstáculos em matéria de instalações 

A transferência de novas competências pressupõe também a necessidade de serem alterados os 

espaços físicos atualmente existentes, por forma a acolherem os novos recursos humanos que 

venham a ser necessários, e ainda a criação de novos espaços destinados ao público. A título de 

exemplo, refere-se a instalação e a gestão de Lojas de Cidadão e Espaços de Cidadão, instituição 

e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes, e instituição e gestão dos Centros Locais de 

Apoio e Integração de Migrantes. 

Ora, à semelhança do que atrás foi descrito em matéria de recursos humanos e viaturas, a Câmara 

Municipal de Vagos não dispõe de instalações que permitam dar resposta, no corrente ano, às 

exigências respeitantes ao exercício de algumas das novas competências. 

d) Obstáculos em matéria regulamentar 

A transferência de algumas competências pressupõe a elaboração de regulamentos, 

requerimentos e realização de procedimentos, por forma a ficarem assegurados os princípios 

gerais da atividade administrativa, com que devem pautar a atuação dos órgãos do Município de 

Vagos, conforme estão previstos no Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

designadamente os princípios da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da 

imparcialidade, da participação e da decisão. 



 
 

Ata n.º 02/2019, de 17 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

21 

A título de exemplo se refere a necessidade de elaboração de regulamento e demais regras 

respeitantes à concessão, licenciamento e autorização de infraestruturas, equipamentos e apoios 

de praia, bem como a necessidade de alteração do regulamento e tabela de taxas, com vista à 

fixação e aprovação das taxas respeitantes aos serviços que passam a ser prestados no âmbito 

das novas competências. 

Acresce dizer que, sob pena de nulidade, a elaboração de regulamentos, com eficácia externa, 

pressupõe o cumprimento dos procedimentos e formalidades previstos no CPA. 

Assim, constata-se que não estão reunidas as condições para, no corrente ano, estarem 

concluídos, e aprovados legalmente, os regulamentos (e documentação complementar) 

necessários no âmbito de algumas das novas competências. 

e) Obstáculos em matéria de circuitos documentais 

A Câmara Municipal de Vagos tem vindo ao longo dos últimos anos a proceder à 

desmaterialização dos processos, com a correspondente e subjacente elaboração de circuitos 

documentais digitais. 

Com a transferência de novas competências, será necessária a criação de novos circuitos, que 

permitam dar continuidade a esse processo de desmaterialização e, não menos importante, 

permitir a tomada de decisão de uma forma mais célere e oportuna. 

f) Obstáculos por falta de aprovação e publicação dos restantes diplomas de âmbito sectorial 

Tendo em consideração o que atrás foi descrito, e enquanto não estiverem publicados os restantes 

diplomas de transferência de novas competências, todas as decisões que possam agora ser 

tomadas em matéria de aceitação de novas competências, correm o risco de virem a ser 

posteriormente objeto de revisão, em virtude de se desconhecer a amplitude, o alcance e o impacto 

do pacote total da transferência de competências. 

Com efeito, se a transferência de competências tivesse sido feita na sua totalidade, melhor se 

poderia apreender o alcance das necessidades em matéria de recursos humanos, meios materiais 

e financeiros, e consequentemente poderiam ser tomadas decisões mais acertadas, coerentes e 

menos onerosas para o erário público. 
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 4- POSIÇÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO 

A posição da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), relativamente ao processo 

de descentralização, corresponde à deliberação tomada pelo Conselho Intermunicipal, em sessão 

extraordinária de 04 de janeiro de 2019, que foi a seguinte: 

“Considerando: 

1. A Lei nº 50/2018 e os Decretos-Lei de 2018, nº 99 (Turismo), nº 101 (Justiça), nº 102 

(Fundos Comunitários e Captação de Investimento) e nº 103 (Associações de Bombeiros), 

integrando o denominado “Pacote da Descentralização”; 

2. Que estão estabelecidos prazos nos diplomas legais em causa aos quais temos de dar 

cumprimento; 

3. Que a CIRA está capacitada e muito empenhada em assumir mais competências para 

concretizar uma melhor gestão do território e aumentar a quantidade e a qualidade dos 

serviços prestados aos Cidadãos; 

4. Que nos termos legais, o Conselho Intermunicipal da CIRA tem de deliberar para 

oficiar os Municípios associados propondo a delegação de competências na CIRA, exigindo-

se, para que esse exercício de competências seja possível, a deliberação nesse mesmo sentido 

de todos os Órgãos Autárquicos Municipais Executivos e Deliberativos; 

Foi Deliberado: 

1. No que respeita ao Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro, respeitante à área do 

Turismo, assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal, tendo em 

especial consideração os seguintes motivos: 

a) A aposta que a CIRA tem feito em desenvolver projetos nesta área, com assinalável 

sucesso, que agora se vem regulamentar em termos legais; 

b) A importância que a CIRA tem tido e quer continuar a ter na promoção do território 

da Ria e da Região de Aveiro, em articulação com os Municípios associados, com a 

Turismo do Centro de Portugal e com outras entidades relevantes; 
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2. No que respeita ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 28 de novembro, respeitante à área da 

Justiça, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal, tendo 

em especial consideração os seguintes motivos: 

a) Dos onze Municípios associados da CIRA, apenas três têm experiência na área da 

Justiça, nomeadamente no que respeita à co-gestão de Julgados de Paz; 

b) As várias áreas de competência prevista no diploma legal, carecem de um estudo 

aturado e de um trabalho prévio com as Autoridades da Área da Justiça, de forma a que 

possamos vir a ponderar devidamente o seu exercício com a devida e prévia capacitação 

institucional; 

3. No que respeita ao Decreto-Lei nº 102/2018, de 28 de novembro, respeitante à área dos 

Fundos Comunitários e Captação de Investimento, assumir em 2019 as novas competências 

previstas neste diploma legal, tendo em especial consideração os seguintes motivos: 

a) A aposta que a CIRA tem feito em desenvolver projetos nesta área, com assinalável 

sucesso, que agora se vem regulamentar em termos legais; 

b) A importância que a CIRA tem tido e quer continuar a ter na contratualização e 

execução de projetos de escala intermunicipal e municipal com as Autoridades de Gestão 

dos Fundos Comunitários, com uma exemplar cooperação a este nível com a 

Universidade de Aveiro; 

c) A aposta em desenvolver trabalho na área da captação de investimento, 

acrescentando valor ao trabalho desenvolvido pelos Municípios associados; 

4. No que respeita ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 28 de novembro, respeitante às 

Associações de Bombeiros, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste 

diploma legal, tendo em especial consideração os seguintes motivos: 

a) A situação atual de debate da reforma institucional ao nível da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil e de outras entidades que integram o dispositivo nacional de proteção 

civil, emergência e socorro, assim como da gestão da floresta (GNR, ICNF, AGIF, 

Bombeiros Sapadores); 
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b) A perspetiva que existe de nessa reforma virem a ser entregues às Comunidades 

Intermunicipais, novas responsabilidades de co-gestão e planificação de recursos, sendo 

que o processo legislativo ainda está em curso;  

c) A negociação em curso entre o Governo e a Liga de Bombeiros, que esperamos 

tenha como um dos seus resultados, a clarificação do papel futuro dos Bombeiros 

Voluntários no quadro da proteção civil, da emergência e do socorro às Populações;  

d) A importante ação dos Municípios no apoio às Associações de Bombeiros, que todos 

os Municípios associados da CIRA desempenham e querem continuar a desempenhar, a 

que queremos somar a ação da CIRA, para o que estamos a iniciar a execução de projetos 

financiados pelos Fundos Comunitários do Portugal 2020, assim como a iniciar o 

trabalho de um prestador de serviços especialista nesta área, ativando também uma 

equipa de interlocutores técnicos dos Municípios; 

e) A perspetiva que temos de vir a iniciar o exercício das competências previstas neste 

diploma legal a partir de janeiro de 2020, clarificada a nova ordem nacional ao nível da 

proteção civil e sistemas de emergência e socorro, e estando garantidamente mais 

capacitada a CIRA;  

Mais se Deliberou: 

1. Solicitar aos Presidentes das Câmaras Municipais que diligenciem no sentido das 

deliberações dos Órgãos Autárquicos Municipais Executivos e Deliberativos sobre esta 

deliberação / proposta, ocorram até ao dia 30 de janeiro de 2019 e que sejam comunicadas 

por email à CIRA até às 11.00 horas do dia 31 de janeiro de 2019; 

2. Solicitar ao Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIRA que proceda desde já à 

convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Intermunicipal da CIRA para as 

18.00 horas do dia 31 de janeiro de 2019, enviando com a convocatória este mesmo 

documento; 

3. Que a decisão dessa reunião seja comunicada à DGAL no dia 1 de fevereiro de 2019, 

cumprindo-se os prazos legais.” 
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   5- PROPOSTA 

A presente proposta, tal como referido anteriormente, procura fazer, de forma resumida, um 

enquadramento e explicação dos diplomas setoriais que estão atualmente a ser discutidos, os 

obstáculos com que nos poderemos vir a deparar e a posição da CIRA, relativamente às 

transferências de âmbito intermunicipal. 

O Governo assumiu o compromisso que, até ao final de julho do ano de 2018, seriam aprovadas 

a Lei-Quadro de Descentralização e uma nova Lei de Finanças Locais. Assim aconteceu. Estava 

também previsto que o Governo aprovasse os decretos-lei sectoriais e os envelopes financeiros 

associados a cada autarquia, com a identificação das verbas por área de competências a 

transferir, com os devidos pareceres da ANMP, de modo a que as autarquias, até ao dia 15 de 

setembro, deliberassem se aceitavam exercer as novas competências no ano de 2019. 

O Governo não cumpriu a sua parte. Na presente data apenas parte desses diplomas estão 

promulgados.  

Do acordo constava também que os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e 

entidades intermunicipais para a prossecução das novas competências tinham que constar no 

Fundo de Financiamento da Descentralização o que não foi cumprido. 

Assim não poderemos deixar de lamentar a falta de elementos para discutir matérias tão 

essenciais para os Municípios como as matérias de Educação, Ação Social, Saúde, Proteção Civil, 

Informação cadastral, gestão florestal e áreas protegidas ou Proteção e saúde animal. 

Esta falta de elementos para podermos discutir de forma global todos os diplomas sectoriais, 

impedem que se assuma já a plenitude da discussão de uma matéria que os Municípios têm vindo 

a reivindicar desde 1976. 

Para além disso existe um completo vazio no que diz respeito ao envelope financeiro atribuído a 

cada uma das competências a transferir, o que se vem juntar às imensas atividades que os 

Municípios vêm assumindo, em substituição da Administração Central, do ponto de vista da 

assunção das despesas, aumentando desmesuradamente as despesas dos Municípios, face aos 

escassos recursos de que dispõem.  
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É pois, num cenário de absoluta incerteza, que partimos para uma discussão, que deveria ser 

séria e transparente, entre a administração central e as autarquias locais. 

De um lado, a forte vontade da autarquia assumir o maior número possível de competências, por 

forma a reduzir a despesa pública e a servir melhor o Munícipe. Do outro lado a incerteza quanto 

às transferências financeiras correspondentes, que deveriam estar clarificadas neste ponto da 

discussão, o que infelizmente não acontece. 

Assim, e depois de uma profunda análise e tendo em conta os superiores interesses dos Vaguenses 

venho desta forma propor o seguinte:  

A – Em relação à transferência de novas competências para o Município de Vagos: 

A.1- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres, 

NÃO assumir essas competências no corrente ano de 2019; 

A.2- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, NÃO assumir essas competências 

no corrente ano de 2019; 

A.3- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio das vias de comunicação, assumir essas 

competências no corrente ano de 2019; 

A.4- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

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

corrente ano de 2019; 

A.5- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio dos bombeiros, NÃO assumir essas competências 

no corrente ano de 2019; 

A.6- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de 

Espaços de Cidadão, instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e Centros 
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Locais de Apoio e Integração de Migrantes, NÃO assumir essas competências no corrente ano 

de 2019; 

A.7- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

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

corrente ano de 2019; 

A.8- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da gestão do património imobiliário público, 

assumir essas competências no corrente ano de 2019; 

A.9- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio do estacionamento público, 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: 

Aprovar a decisão tomada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro, na sessão extraordinária de 4 de janeiro de 2019, conforme a seguir se 

descreve, na parte aplicável: 

B.1 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro, respeitante à área do 

Turismo, assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal. 

B.2 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro, respeitante à área da 

Justiça, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal. 

B.3 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 102/2018, de 29 de novembro, respeitante à área dos 

Fundos Comunitários e Captação de Investimento, assumir em 2019 as novas competências 

previstas neste diploma legal. 

B.4 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, respeitante às 

Associações de Bombeiros, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste 

diploma legal. 

Vagos, 9 de janeiro de 2019 - O Presidente da Câmara Municipal, (Silvério Rodrigues Regalado, 

Dr.)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, a saber: -------- 

A – Em relação à transferência de novas competências para o Município de Vagos: --------------------- 

A.1- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e 

lacustres, NÃO assumir essas competências no corrente ano de 2019; ---------------------------- 

A.2- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, NÃO assumir essas competências 

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

A.3- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio das vias de comunicação, assumir essas 

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

A.4- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

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

corrente ano de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A.5- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio dos bombeiros, NÃO assumir essas competências 

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

A.6- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de 

Espaços de Cidadão, instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e Centros 

Locais de Apoio e Integração de Migrantes, NÃO assumir essas competências no corrente 

ano de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.7- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

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

no corrente ano de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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A.8- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio da gestão do património imobiliário público, 

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

A.9- No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro, respeitante à 

transferência de competências no domínio do estacionamento público, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovar a decisão tomada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro, na sessão extraordinária de 4 de janeiro de 2019, conforme a seguir se 

descreve, na parte aplicável: -------------------------------------------------------------------------------- 

B.1 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro, respeitante à área do 

Turismo, assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal. ----------------- 

B.2 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro, respeitante à área da 

Justiça, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste diploma legal. ----------- 

B.3 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 102/2018, de 29 de novembro, respeitante à área dos 

Fundos Comunitários e Captação de Investimento, assumir em 2019 as novas competências 

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

B.4 – No que respeita ao Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, respeitante às 

Associações de Bombeiros, não assumir em 2019 as novas competências previstas neste 

diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, remetê-la à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação.  

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não participou da discussão e votação do ponto 

seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
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3 – PROGRAMA CLDS4G – CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 4.ª 

GERAÇÃO – MUNICIPIO DE VAGOS – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

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

 Ofício do ISS, Instituto da Segurança Social, IP, de 09 de janeiro de 2019; -------------------------- 

 Portaria 229/2018, de 14 de agosto, que “procede à criação da 4.ª geração do Programa de 

Contratos Locais de Desenvolvimento Social.”; ---------------------------------------------------------- 

 Informação/proposta da CNAS, de 11 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Assunto: Programa CLDS 4G – proposta de implementação do Programa de Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de 4ª geração no concelho de Vagos 

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, adiante designado por Programa 

CLDS, criado em 2007, vê agora, através da portaria 229/2018, de 14 de agosto, a criação da 4.ª 

geração do Programa, o CLDS -4G. 

Conforme o Despacho nº176-C/2019, de 4 de janeiro, o concelho de Vagos é elegível no âmbito 

do CLDS 4G, na medida em que foi um concelho afetado por incêndios (outubro 2017). Esta 

vulnerabilidade social enquadra o concelho de Vagos no eixo de intervenção 4 deste Programa, 

prevendo, especificamente, a promoção do auxilio e na intervenção emergencial às populações 

inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento 

comunitários.  

A elegibilidade do concelho de Vagos no Programa CLDS-4G atribui-lhe um financiamento no 

montante de 465.000€. 

De forma transversal, o presente programa é centrado na promoção da inclusão social de grupos 

populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, 

mobilizando para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente 

disponíveis. Pretende constituir-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente 

marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria garantindo, em simultâneo, 

a valorização do papel das Câmaras Municipais nesta intervenção dadas as suas especiais 

responsabilidades ao nível concelhio. 

O Programa CLDS -4G tem como objetivos: 

a) Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção dinamizando a 

alteração da sua situação socioterritorial; 

b) Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam 

fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta 

os seus fatores de vulnerabilidade; 
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c) Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado na promoção e 

execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências; 

d) Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de 

planeamento existentes de dimensão municipal. 

PROPOSTA 

Avaliado o interesse no desenvolvimento de um projeto CLDS 4G no âmbito do Núcleo de Ação 

Social desta Câmara Municipal, considera-se constituir-se como uma mais-valia para o concelho 

e sua população.  

Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal se manifeste positivamente sobre a 

implementação deste Programa. 

Mais se informa que a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, enquanto entidade de direito privado 

sem fins lucrativos, com atuação na área do desenvolvimento social e com abrangência concelhia, 

manifestou interesse em ser a entidade coordenadora local da pareceria para o CLDS 4G.”; ---- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implementação do Programa do CLDS 

4G, sendo a Santa Casa da Misericórdia de Vagos a entidade coordenadora local da parceria. ------- 

Deve o NAS, 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 16 de janeiro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 410.691,85 € (quatrocentos e dez mil, seiscentos e noventa e um euros e oitenta e cinco 

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 07 a 12 de janeiro de 2019 

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

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 07 a 12 de janeiro de 2019 – Nada a registar. -------- 

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

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

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

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

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

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

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

5 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 70 – IBTK UNIPESSOAL, LDA - DIREITO 

DE PREFERÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de IBTK Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 11 

de janeiro de 2019, na qualidade de proprietária do lote 70 da ZIV, solicitando à Câmara Municipal 

de Vagos autorização para proceder à venda do referido lote à empresa Lomboser, Metalúrgica 

S.A., pelo preço total de 52 443.20€ (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três euros e 

vinte cêntimos), ou seja, 8.98€/m2. Questionando ainda se o Município de Vagos pretende exercer 

o direito de preferência. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 11 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1- IBTK Unipessoal, Lda, com sede na Rua do Norte, nº 27, Parada de Cima, União de 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, na qualidade de proprietária, vem informar 

que pretende vender o lote 70 da Zona Industrial de Vagos à empresa Lomboser, Metalúrgica 

S.A., com sede no lote 93, da Zona Industrial de Vagos, pelo preço total de €52.443,20 (cinquenta 

e dois mil, quatrocentos e quarenta e três euros e vinte cêntimos), correspondente a €8,98/m². 

2- Sobre o assunto, a empresa Lomboser prestou esclarecimentos adicionais em 10/01/2019, via 

e-mail, que a seguir se transcreve: 

“O crescimento da Lomboser nos últimos anos tem sido vocacionado numa perspetiva de projeto 

chave-na-mão.  

Esse crescimento deixou as instalações atuais obsoletas pelo que pretendemos construir uma nova 

sede social com uma zona de escritórios de cerca de 1000m2 de implantação para albergar a 

nossa equipa técnica que conta já com cerca de 30 quadros e neste momento não tem condições 

para trabalhar nas atuais instalações.  

Pretendemos também a construção de um pequeno armazém de estaleiro com cerca de 1000m2 

de apoia à atividade, manutenção de equipamentos,  ferramentaria e armazém. 

Já temos o projeto de arquitetura em desenvolvimento, pelo que aguardamos a escritura do lote 

para avançar o mais rápido possível com o licenciamento e construção, que pretendemos estar 

concluída durante o presente ano”. 
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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 70 da Zona Industrial de Vagos à empresa Lomboser, Metalúrgica, S.A..”; --------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 11 de janeiro 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 70 da ZIV e autorizar a venda do mesmo à Lomboser, Metalúrgica, S.A. ------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC.º E02/2019 – PROJETO DE EXECUÇÃO – 

APROVAÇÃO E INICIO DE PROCEDIMENTO -------------------------------------------------------------- 

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

 Projeto de Execução para a “Reparação de Pavimentos 2019”; ---------------------------------------- 

 Proposta de Deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 11 de janeiro de 2019, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(Processo n.º E02/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Obras Públicas (DPOP) proceda à abertura de 

procedimento para a empreitada “Reparação de pavimentos 2019”.  

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e 

a minuta do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 342.000,00 € (trezentos e quarenta e dois mil 

euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 180 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 15 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 
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f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. João Bio  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. André Nunes 

- Dr. Nuno André 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com 

as subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 

66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de janeiro de 2019: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. --------------------------- 

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

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

2 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC.º E03/2019 

– PROJETO DE EXECUÇÃO – APROVAÇÃO E INICIO DE PROCEDIMENTO -------------------- 

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

 Projeto de Execução para a “Reconstrução da Sede dos Escuteiros de Ponte de Vagos”; ---------- 

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 16 de janeiro de 2019, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(Processo n.º E03/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Obras Públicas (DPOP) proceda à abertura de 

procedimento para a empreitada “Reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos”.  
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Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e 

a minuta do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 180 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 21 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão 

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio 

- Eng. André Nunes 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com 

as subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 

66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de janeiro de 2019: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. --------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MADAIL MARQUES – PROC.º 81/18 – RINES – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO 

– OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Madail Marques, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de 

dezembro de 2018, juntando elementos ao processo 81/18; --------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 21 de dezembro de 2018, concluindo: “Face ao exposto, entende-se que 

o presente processo reúne condições para ser 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 do edifício.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 27 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…, devendo o processo ser submetido a deliberação da 

CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberação sobre a legalização das obras 

e sobre a utilização pretendida ….”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de janeiro 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 NFM, de 21 de dezembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 27 de dezembro de 2018; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2 – JORDAN DOS SANTOS – PROC.º 141/18 – CABECINHAS – CALVÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Jordan dos Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de 

dezembro de 2018, apresentando exposição relativa ao processo 81/18; ------------------------------ 

 Informação do NFM, de 02 de dezembro de 2018; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 09 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“… . As informações técnicas… apontam para a alteração da implantação proposta, para 

moradia isolada, como sendo a solução mais adequada. Contudo, na exposição do requerente em 

resposta à n/ notificação, o mesmo solicita que a sua proposta de implantação (da moradia de 

r/ch) seja aceite pela CM, nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, face aos argumentos 

apresentados na mesma. ….”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de janeiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação proposta pelo requerente.  

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

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

3 – MARTINS & ANACLETO, LDA – PROC.º 5/06 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

CADUCIDADE DO PROCESSO DE LOTEAMENTO -------------------------------------------------------- 

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

 Informação da SADU, de 04 de janeiro de 2019; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 07 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Conforme informação prestada pela SADU, a requerente não se manifestou dentro do prazo da 

notificação (efetuada receção). A CM em reunião de 16/3/2017, deliberou por unanimidade 

“declarar a caducidade do processo do loteamento, devendo proceder-se à audiência prévia dos 

interessados”. Ora, procedeu-se à mesma, não tendo existido pronúncia.”; ------------------------- 

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

Câmara Municipal para declarar a caducidade”. -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de loteamento.  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – GRACINDA CARVALHO LOPES – PROC.º 152/17 – SALGUEIRO – SOZA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 4389 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Gracinda Carvalho Lopes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

21 de dezembro de 2018, juntando elementos ao processo 152/17; ------------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 04 de janeiro de 2018, concluindo: “que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 10 de janeiro de 2019: “À reunião de 

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

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

prédio sito na Freguesia de Soza, concelho de Vagos, artigo 4389, inscrito na matriz predial rústica 

da freguesia de Soza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

 Temos três coisas que não mudam no nosso país. A saúde, a educação e a justiça; ------------- 

 Proteção Civil. O senhor Presidente é o chefe da Proteção Civil cá de Vagos. Se houver uma 

crise quem manda avançar é o senhor. Para quê mais pessoas? Para ter tachos? ---------------- 

 Até quando é que vamos continuar a pagar taxas na fatura da água? ------------------------------ 

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

  O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. -- 

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

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 trinta 

e oito minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


