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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2020, de 09 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia nove de janeiro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta e nove minutos, no edifício da 

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

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

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

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

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião 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: -------------------------------------- 

o Desejar a todos votos de um Bom Ano 2020; -------------------------------------------------- 

o Alertar para o mau cheiro que se verifica na zona da Rua Padre Vicente Maria da Rocha, 

mais propriamente nas proximidades do Banco BPI. Esta é uma situação recorrente, que 

se sentia mais durante o período de verão, mas ultimamente também no período de 

inverno. Torna-se muito desagradável, uma vez que o odor é nauseabundo. -------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------- 

o Agradeceu e retribuiu os votos de Bom Ano. --------------------------------------------------- 

o  Referiu que sabe da situação referida pelo senhor Vereador. Informou ainda que a AdRA, 

em tempos, fez uma micro filmagem da zona, mas até à presente data nunca nos 
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comunicaram os resultados. Vai ser marcada uma reunião com a AdRA, já para a próxima 

semana, onde irão ser tratados diversos assuntos e onde também serão alertados para esta 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 26, 27 e 28, de 14 e 28 de novembro e 05 de dezembro de 2019, 

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

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

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

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

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

2 – FUNDOS PERMANENTES 2020 ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidência, dr. Hugo Alexandre Franco Silva; -------------------------------------------------------- 
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 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do DDC, eng.º António Manuel Costa de 

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

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do CDGF, dr. Luis Nuno Rodrigues 

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

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do CDSO, eng.º Jorge Manuel Gonçalves 

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

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Coordenador Técnico, Amílcar Oliveira 

Raimundo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

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

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

3 – REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE INSTRUÇÃO – INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de janeiro de 2020, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA A ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE INSTRUÇÃO 

No âmbito do projeto intermunicipal de Modernização Administrativa da Região de Aveiro 

(Região de Aveiro Digital – RAD) encontram-se a ser implementadas novas práticas de atendimento 

presencial e online, harmonizadas ao nível regional entre os Municípios, pretendendo-se alcançar práticas 

e modos de interação idênticos, independentemente do Município, que com isso favoreçam a similitude de 

instrução de requerimentos e respetivos elementos instrutórios pelos cidadãos e demais agentes 

económicos. 

Neste sentido, os Municípios associados da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

(CIRA) pretendem proceder à elaboração de um regulamento que incorpore, de forma sistematizada, um 

conjunto de regras reguladoras dos procedimentos de instrução de pretensões externas com vista à sua 

integração no quadro regulamentar de cada um dos Municípios associados da CIRA. O regulamento terá 

assim como objetivo estabelecer as regras gerais de instrução de requerimentos e de apresentação de 

elementos instrutórios em formato digital para todos os procedimentos administrativos de iniciativa 

particular, independentemente da área, tema ou assunto a que respeitem. Contudo, o mesmo estabelecerá 

ainda regras específicas de instrução de requerimentos e de apresentação de elementos instrutórios em 

formato digital para as áreas do Urbanismo e Reabilitação Urbana, designadamente ao nível de peças 
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desenhadas e ficheiros georreferenciados, com vista à sua entrega unicamente em formato digital 

independentemente do canal ou forma de instrução. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, o início do 

procedimento do regulamento administrativo “é publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade 

pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento”. 

O dever de se publicitar o início do procedimento regulamentar visa possibilitar a constituição 

como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos. 

Nos termos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, o órgão competente para decidir desencadear o procedimento é a 

Câmara Municipal. 

Nestes termos, propõe-se o seguinte: 

a) Que a Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

33.º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 

98.º, do Código do Procedimento Administrativo, o início do procedimento do Regulamento dos 

Procedimentos de Instrução; 

b)  Os interessados, de acordo com o n.º 1 do artigo 68.º do Código do Procedimento Administrativo, 

possam constituir-se como tal no procedimento e apresentar os seus contributos, no prazo de 10 

dias úteis, a contar da publicitação, no site da internet deste Município, do início do procedimento 

do Regulamento dos Procedimentos de Instrução; 

c) A apresentação de contributos se faça mediante requerimento, o qual poderá ser enviado por e-

mail para geral@cm-vagos.pt, por correio postal ou entregues no balcão único do edifício da 

Câmara Municipal de Vagos.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e assim dar início ao 

procedimento de elaboração do Regulamento dos Procedimentos de Instrução. -------------------------- 

Deve o NAJ 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 08 de janeiro de 2020, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 29.589,55 € (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e nove euros e cinquenta e cinco 

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

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

2 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – TRANSPORTES ESCOLARES – PROC.º 4/2019 - ENSINO SECUNDÁRIO – PEDIDO DE 

COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR ------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de novembro de 2019; ----- 

 Declaração do Escalão do Abono de Família - Segurança Social, de 4 de novembro de 2019; ----- 

 Certificado de matrícula do Agrupamento de Escolas de Vagos, de 04 de novembro de 2019; ---- 

 Declaração de histórico de descontos da Segurança Social referente à Encarregada de Educação; - 

 Informação do NAS, de 20 de dezembro de 2019, propondo: “Face ao exposto e atendendo à 

situação de carência económica do agregado familiar, propõe-se que a Câmara Municipal de 

Vagos assuma o pagamento mensal do passe escolar a 100%, de forma a permitir a frequência 

regular na Escola e a prevenção de possível situação de abandono escolar. Período do apoio: 

janeiro de 2020 a julho de 2020”. --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 23 de dezembro de 2019:” Á Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento mensal do passe escolar a 

100%, de acordo com a informação do Núcleo de Ação Social. ------------------------------------------------ 

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

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

5 – PRÉMIO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – 2020 ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação da CNC, de 03 de janeiro de 2020, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Remeto, em anexo, ao presente documento, normas de participação do Prémio Literário João 

Grave 2020 
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Considerando que, o concurso João Grave contará, em 2020, com o apoio, da Caixa de Crédito 

Agrícola de Vagos, na atribuição de prémios individuais, a participação financeira da Câmara 

municipal, nesta iniciativa, será a atribuição de premio à instituição/Escola do vencedor. 

Apresenta-se de seguida descrição dos prémios a atribuir, pela Câmara Municipal de Vagos: 

Escalão A: 150€ cento e cinquenta euros, para aquisição de livros, ao jardim vencedor; 

Escalão B: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Escalão C: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Escalão D: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor 

Escalão E: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Escalão F: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Face ao exposto, proponho que o presente documento seja apresentado à Câmara Municipal de 

Vagos a fim de se proceder à aprovação, do manual, do referido concurso, assim como a 

aprovação da atribuição dos prémios supra descritos.”; ------------------------------------------------ 

 Normas de Participação do Prémio Literário “João Grave” - 2020, que a seguir se transcrevem: -- 

“Prémio Literário “João Grave” 

2020 

Normas de participação 

Secção I 

Introdução 

A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense e parceira da 

Comunidade Educativa do Concelho, e a Rede de Bibliotecas de Vagos pretendem desenvolver 

um papel ativo, na promoção pela escrita. O presente regulamento define as normas que regem o 

Concurso Literário João Grave. 

Secção II 

Disposições Gerais 

Subsecção I 

Objeto 

É objeto do presente concurso incentivar a criação e divulgação literária em língua portuguesa, 

de e para a população escolar do Concelho de Vagos. 

Subsecção II 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

• Desenvolver e consolidar competências de utilização eficaz da palavra escrita; 

• Incentivar a criatividade; 

• Estimular o envolvimento, efetivo, da população escolar; 

• Desenvolver e consolidar competências em diferentes vertentes literárias; 

• Valorizar e promover as diferentes formas de expressão escrita no Concelho de Vagos. 
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Subsecção III 

Entidade Organizadora 

Promovem o presente concurso a Câmara Municipal de Vagos e a Rede de Bibliotecas de Vagos. 

Subsecção IV 

Destinatários 

1. O presente concurso destina-se a toda a população escolar do Concelho de Vagos, sendo, a 

mesma, distribuída pelas seguintes categorias: 

1. Categoria A – Alunos da educação pré-escolar do Concelho de Vagos; 

2. Categoria B – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

3. Categoria C – Alunos do 2.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

4. Categoria D – Alunos do 3.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

5. Categoria E – Alunos do ensino secundário do Concelho de Vagos; 

6. Categoria F - Alunos com Currículo Específico Individual (CEI) do Concelho de 

Vagos. 

2. Os participantes assumem o compromisso de conhecer e acatar todas as disposições do 

presente regulamento. 

Subsecção V 

 Modalidades: prosa e poesia. 

Prémios, diplomas e certificados 

1. Os prémios a atribuir no Concurso Literário João Grave para cada categoria são os seguintes: 

1.1 Categoria A – um prémio patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, para o 

Jardim-de-infância vencedor, no valor de 150€; 

1.2 Categoria B – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.3 Categoria C – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.4 Categoria D – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.5 Categoria E – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.6 Categoria F - ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€. 
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2. Os alunos, residentes em Vagos, que frequentem escolas fora do concelho serão integrados na 

categoria correspondente ao seu nível de ensino, ficando desde já determinado que não será 

atribuído prémio à escola que frequentam. 

3. A divulgação dos vencedores e a cerimónia de entrega dos prémios ocorrerá durante o mês de 

maio, em dia a definir, e será publicado no portal da Rede de Bibliotecas de Vagos (rbv.cm-

vagos.pt), assim como, na página da Câmara Municipal de Vagos (www.cm-vagos.pt). 

4. Todos os premiados serão notificados, por escrito, nos três dias úteis imediatamente 

antecedentes à cerimónia de entrega dos prémios. 

5. Caso o Júri o entenda, poderão ser atribuídas menções honrosas em cada categoria do presente 

concurso. 

6. Aos premiados será distribuído um diploma e a todos os concorrentes um certificado de 

participação. 

7. Os prémios patrocinados pela Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, a título individual, 

correspondem a um Tablet no valor aproximado de 100€ cada um. 

8. Os prémios patrocinados pela Câmara Municipal de Vagos, a atribuir à escola do vencedor, 

destinam-se a aquisição de livros para as respetivas bibliotecas escolares. 

Secção III 

Disposições Específicas 

Subsecção I 

Entrega dos trabalhos 

1. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até ao dia 30 de abril: 

a) Em mão, na Biblioteca Municipal de Vagos, durante o horário de expediente: segunda 

a sexta-feira, entre as 10:00 e as 16:00 horas; 

b) Via correio, através de carta registada, com aviso de receção, dirigida a: 

Concurso “João Grave” 

Biblioteca Municipal de Vagos 

Av. Dr. Lúcio Vidal 46, 

3840-401 Vagos 

2. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues ou enviados em envelope fechado, contendo no 

seu exterior, apenas, a inscrição do pseudónimo no espaço destinado ao remetente (ver Subsecção 

III). 

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de receção seja posterior à data limite para a entrega 

dos mesmos. 

Subsecção II 

Receção dos Trabalhos 

1. Os trabalhos entregues em mão na Biblioteca Municipal João Grave - Vagos serão numerados 

por ordem de chegada, na frente do concorrente. 
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2. As propostas remetidas por correio, registadas com aviso de receção, serão numeradas com o 

número de entrada de correspondência respetivo. 

Subsecção III 

Tema e Condições de Participação  

1. Os trabalhos apresentados deverão estar subordinados ao tema: “ A Volta ao (teu) Mundo” 

2. Para cada categoria serão aceites trabalhos nas seguintes condições: 

2.1 Categoria A – Podem participar todos os Jardins-de-infância do Concelho 

de Vagos, devendo a sua participação ser efetuada em grupo (nas modalidades 

– pequeno grupo ou grande grupo). O (s) texto (s) deverão ser produzidos pelas 

crianças, sendo transcritos pelo(a) Educador(a). 

2.2 Categoria B – Podem participar todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

do Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.3 Categoria C – Podem participar todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico 

do Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.4 Categoria D – Podem participar todos os alunos do 3.º ciclo do ensino 

básico, do Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.5 Categoria E – Podem participar todos os alunos do ensino secundário ou 

profissional do Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.6 Categoria F – podem participar todos os alunos com Currículo Específico 

Individual (CEI) do Concelho de Vagos, de forma individual. 

b) Os trabalhos dos alunos CEI podem também ser escritos com recurso a um Sistema 

de Comunicação Alternativo e Aumentativo. 

c) Os textos produzidos pelos alunos CEI podem ser elaborados através do dispositivo 

didático "Ditado ao Adulto". 

3. Para os trabalhos escritos, o texto deverá ter até 10 páginas A4 (incluindo ilustrações), com 

um espaçamento de 1,5 linhas, com tipo de letra “Arial”, tamanho 12, espaçamento "normal". Os 

trabalhos deverão ser entregues num envelope fechado, identificado no exterior apenas com o 

pseudónimo. O texto original deve ser enviado, num ficheiro de formato Microsoft Word (.doc / 

.docx) Rich Text Format (.rtf) ou PDF, para o correio eletrónico do concurso: 

concursojoaograve@gmail.com 

4. Entrega de trabalhos: os trabalhos devem vir acompanhados por um envelope fechado, 

contendo no exterior apenas o pseudónimo e no interior a identificação do autor, com os seguintes 

dados: 

a) Nome; 

b) Data de Nascimento; 

c) Número de Telefone; 

d) Correio eletrónico; 

e) Morada; 

mailto:concursojoaograve@gmail.com
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f) Nome da Escola; 

g) Ano de Escolaridade; 

h) Turma 

5. Os dados de identificação indicados no ponto anterior são obrigatórios, sendo que a sua 

omissão resultará na exclusão do concurso. 

6. No exterior de todos os envelopes deverá constar o pseudónimo com que se assinou o texto e a 

categoria em que concorre. 

7. No trabalho não deverá constar nenhum elemento identificativo do autor, à exceção do 

pseudónimo, sob pena de exclusão do concurso. 

Subsecção IV 

Do Júri 

1. Júri a definir. 

2. Caberá ao Júri decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento. 

3. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

4. O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não apresentem, 

na sua opinião, a qualidade necessária. 

5. Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao secretariado 

do concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção dos textos. 

Subsecção V 

Apreciação dos Textos 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo Júri, quanto aos seguintes critérios 

de apreciação: 

• Adequação ao tema proposto; 

• Originalidade; 

• Criatividade; 

• Organização/composição. 

Secção IV 

Direitos Intelectuais e de Utilização 

Subsecção I 

Direitos de Autor 

1. Só serão aceites trabalhos inéditos. 

2. O plágio, cópia ou uso indevido de obras conhecidas será punido com a desqualificação do 

trabalho a concurso. 

Subsecção II 

Direitos de Utilização 

Todos os trabalhos admitidos a Concurso poderão ser utilizados, de forma gratuita, pela Câmara 

Municipal de Vagos em todas e quaisquer atividades futuras, encarregando-se esta de identificar 

os respetivos autores.”; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requisição n.º 11, de 08 de janeiro de 2020, no valor de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 03 de janeiro de 2020: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação do Prémio 

Literário “João Grave” – 2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROC.º E05/2015 – CONSTRUÇÕES 

MARVOENSE, LDA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 18 de dezembro de 2019; ---------------- 

  Informação da DPOP, de 18 de dezembro de 2019, concluindo: --------------------------------------- 

“…inexistência de defeitos de obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo que, de acordo com 

o disposto no nº 5 do artigo 3º do referido diploma (DL 190/2012, de 22 de agosto), pode o dono 

de obra proceder à liberação de 15% do valor da caução prestada no âmbito do presente contrato, 

correspondente ao quarto ano subsequente à receção provisória, nos termos dos pontos 1 e 2 do  

artigo 3º do Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de agosto ….”; -------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 18 de dezembro de 2019: “De acordo c/ a informação … e Auto de 

Vistoria, estão reunidas as condições para a liberação solicitada. Assim deve este documento ser 

enviado a Reunião de Câmara para deliberação sobre a liberação da caução.”; ------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de dezembro de 2019: “À Reunião de C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nas condições das informações 

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

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

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

2 – REPARAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

E06/2018 – ALTERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO – PROPOSTA – 

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

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Proposta de alteração de estrutura de pavimento, apresentada pela entidade executante, de 

dezembro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do projetista, de 02 de janeiro de 2020, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Após análise da proposta de substituição da camada de sub-base em tout-venant por material 

fresado in situ para os pavimentos da ZI de Vagos, conforme documento do 

empreiteiro…consideramos que deve ser mantido o previsto inicialmente em projeto de modo a 

dar cumprimento ao caderno de encargos posto a concurso. No entanto, caso aceite a referida 

proposta, alerta-se para que sejam realizados ensaios de CBR, compressão simples e diametral 

para garantir a qualidade do material a aplicar.”; ------------------------------------------------------- 

 Informação da fiscalização, de 02 de janeiro de 2020; ---------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 02 de janeiro de 2020: “Tendo em conta a análise efetuada pelo projetista 

e a informação da fiscalização sobre a proposta apresentada pela entidade executante, deve o 

dono de obra deliberar se aceita a proposta apresentada.”; -------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de janeiro de 2020: “Aceito a alteração proposta 

pelo empreiteiro nas condições apresentadas e aceites pelo projetista, nos pressupostos 

estabelecidos pelo mesmo projetista e vincado na informação da fiscalização. À Reunião de C.M., 

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

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

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

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

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

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

– RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR – PARCELA DE JOSUÉ FERREIRA VIDA ---------------------- 

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

 Ata Avulsa de Reunião entre os senhores Presidente e Vice Presidente da Câmara Municipal e os 

senhores Josué Ferreira Vida e esposa, Maria de Lurdes da Graça Vida, de 06 de janeiro de 2020, 

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

“ATA AVULSA DE REUNIÃO 

Assunto: Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza – 2ª Fase  

– Resolução de expropriação 

-------- No dia 6 de janeiro de 2020, pelas 10h00, estiveram presentes nesta Câmara Municipal, 

em reunião, na presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, e do Sr. Vice-Presidente, Engº João Paulo de Sousa Gonçalves, os senhores Josué 

Ferreira Vida e esposa, Maria de Lurdes da Graça Vida, os quais, a propósito da notificação 
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que lhes foi endereçada através do ofício nº 2005, de 09/12/2019, apresentaram uma 

contraproposta no valor de €70.000,00 (setenta mil euros), respeitante à expropriação do terreno, 

alegando, de entre vários aspetos, o facto de recentemente ter sido efetuada uma plantação de 

árvores, bem assim a existência de benfeitorias no terreno que não foram tidas em consideração 

na proposta. 

-------- Desta reunião, e sem prejuízo do cumprimento do disposto na referida notificação, ficou 

acordado que a Câmara Municipal irá ponderar sobre o assunto e, oportunamente, dará resposta 

à contraproposta agora apresentada.”; --------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 10, de 06 de janeiro de 2020, no valor de 70.000,00 € (setenta mil euros); ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito do processo expropriativo, aceitar a 

contraproposta dos proprietários, no valor de 70.000,00 € (setenta mil euros). ---------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – VIVIANA ARADA QUINTANEIRO – PROC.º 18/17 – CONDES – PONTE DE VAGOS E 

SANTA CATARINA – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO ------------------------------ 

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

 Informação da SADU, de 27 de setembro de 2019, informando que o prazo de resposta à 

notificação foi ultrapassado; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 27 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Conforme informação prestada pela SADU, não foi requerida a emissão do alvará dentro do 

prazo concedido, nos termos do nº 2 do artigo 76º do RJUE. Assim, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 71º do RJUE e nº 5 do mesmo artigo, deverá a CM pronunciar-se sobre a intenção de 

declarar a caducidade da licença, após audiência prévia do interessado, devendo a mesma ser 

efetuada. …”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de dezembro de 2019: “À Reunião da 

Câmara Municipal. Para deliberar sobre a intenção de declarar a caducidade da licença, 

conforme e nos termos da informação”. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a intenção de declarar a caducidade do 

procedimento, após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á 

definitivamente operada a caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – RUI DANIEL DE JESUS ROCHA – PROC.º OEC 176/18 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

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

 Requerimento de Rui Daniel de Jesus Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

11 de dezembro de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 19 de dezembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“…Será de submeter o processo a reunião da CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e do n.º 

2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a legalização das obras e sobre a autorização de 

utilização requerida.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de dezembro 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 19 de dezembro 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – ERMELINDA JESUS SEIXEIRO – PROC.º 337/19 – QUINTA DAS LEBRES – SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1413 RUSTICO --------------------- 

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

 Requerimento de Ermelinda Jesus Seixeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de dezembro de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 1413 R; ---- 

  Informação do CDPOP, de 02 de janeiro de 2020, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 06 de janeiro de 2020: “À reunião de CM”. - 

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

prédio sito em Quinta das Lebres, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 1413 

R, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------- 

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

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

4 – ERMELINDA JESUS SEIXEIRO – PROC.º 338/19 – ROCIO – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 2200 RUSTICO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ermelinda Jesus Seixeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de dezembro de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 2200 R; ---- 

  Informação do CDPOP, de 02 de janeiro de 2020, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 06 de janeiro de 2020: “À reunião de CM”. - 

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

prédio sito em Rocio, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 2200 R, inscrito 

na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. --------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5 – ERMELINDA JESUS SEIXEIRO – PROC.º 339/19 – CHÃO FRESCO – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 681 RUSTICO --------------------------- 

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

 Requerimento de Ermelinda Jesus Seixeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de dezembro de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 681 R; ----- 

  Informação do CDPOP, de 02 de janeiro de 2020, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 06 de janeiro de 2020: “À reunião de CM”. - 

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

prédio sito em Chão Fresco, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 681 R, 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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


