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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 06/2016, de 11 de março 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia onze de março de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e vinte minutos, no edifício da Câmara 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

Por solicitação do senhor Presidente da Câmara, esteve presente na reunião o técnico superior da UAJ, dr. 

Laerte Pinto, para prestar os esclarecimentos tidos por convenientes. -------------------------------------------- 

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

1 – VAGOS METAL FEST -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 08 de março de 2016, que a seguir se transcreve: -- 

“FESTIVAL VAGOS METAL FEST 

PROTOCOLO 

PROPOSTA 

 

Considerando que o Município de Vagos é dono e legítimo proprietário da marca “VAGOS 

METAL FEST” e é a entidade que estabelece a estratégia de desenvolvimento do concelho de 

Vagos; 
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Considerando que a União de Freguesias de Vagos e Santo António é parceira na definição de 

soluções, gestão e desenvolvimento do território da freguesia; 

Considerando que o Município de Vagos vem defendendo uma estratégia de valorização do legado 

cultural do concelho através da potenciação dos recursos naturais mas também do espólio 

cultural material e imaterial, do qual faz parte o Festival de Música de Heavy Metal de Vagos; 

Considerando que esse Festival tem impacto direto na economia do concelho e na freguesia de 

Vagos e Santo António, quer pela qualificação da oferta cultural e/ou de eventos, quer pelo 

acolhimento de milhares de pessoas nos dias em que decorre o Festival; 

Considerando que esse Festival tem também, indubitavelmente, um impacto indireto na economia 

e prestígio do concelho de Vagos pela divulgação que permite do nosso território, por um lado, 

mas também pela possibilidade de investimento que a sua realização sempre potencia; 

Considerando que esse Festival afirma-se cada vez mais no contexto regional e nacional como 

um dos maiores festivais de Verão dedicado à música Heavy Metal e que, aliado às excelentes 

condições que disponibiliza aos visitantes, à sua localização próxima das principais cidades 

portuguesas, o acesso facilitado a Espanha e a participação de grandes artistas, divulga o 

concelho a nível internacional; 

Considerando que as exigências do comércio e da sociedade atual obrigam à contratação de 

profissionais de grande prestígio e provas dadas, que possam cuidar da qualidade e projeção 

artística de um festival desta natureza; 

Considerando que as empresas que se associam a ambas as autarquias para a realização deste 

Festival se complementam entre si, trazendo profissionalismo e competência, bem como os 

parceiros que permitam divulgar o Festival, a freguesia e o concelho pelo país e pelo estrangeiro, 

fruto da experiência anteriormente adquirida na organização de eventos como o MEO Sudoeste, 

Super Bock Super Rock, Sumol Summer Fest, Cool Jazz Fest, NOS Alive, entre outros; 

Considerando, por fim, que, nos termos da alínea ff), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal, como é o caso;  

PROPONHO: 

1- Que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do Protocolo para a realização do 

Festival Vagos Metal Fest; 

2- Que, face à natureza plurianual dos encargos, esse documento seja submetido a 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos, a União de Freguesias de Vagos e Santo 

António, Metropolitana, Edições Discográficas Unipessoal, Ldª e Amazingvanilla, Unipessoal, 

Ldª, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------ 

“FESTIVAL VAGOS METAL FEST 

PROTOCOLO 

Entre: 

Município de Vagos, pessoa coletiva número …… 

União de Freguesias de Vagos e Santo António, pessoa coletiva número …., doravante 

denominada União de Freguesias, 

Metropolitana, Edições Discográficas Unipessoal, Lda, pessoa coletiva número 505558424, ….., 

e, Amazingvanilla Unipessoal, Lda, pessoa coletiva número 510725040, …………, e,  doravante 

denominados Consórcio, 

É estabelecido o presente protocolo que apresenta os termos e as condições que seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - O presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento de uma cooperação estreita e 

articulada entre as partes, de molde a potenciar os resultados das suas ações na realização de um 

festival com a dimensão, tradição e potencial, que se pretende com o Festival Vagos Metal Fest. 

2 – O Município de Vagos autoriza o Consórcio a organizar o Festival Vagos Metal Fest, em 

exclusividade, entre 2016 e 2021, inclusive. 

3 – O Município de Vagos cede ao Consórcio, pelo período atribuído para a organização do 

Festival e só para ele, os direitos de utilização da marca “Vagos Metal Fest” que é sua 

propriedade. 

4 – O Município de Vagos compromete-se a disponibilizar os terrenos necessários para a 

realização do evento, designadamente a Quinta do Ega, sito na freguesia e concelho de Vagos. 

5 – O Consórcio compromete-se a organizar o Festival Vagos Metal Fest em cada ano, durante 

o período estabelecido, em datas específicas a definir entre todos as partes. 

6 – A receita resultante da organização do Festival Vagos Metal Fest reverte, na sua totalidade, 

a favor do Consórcio, nos moldes em que as empresas estabelecerem entre si e que não fazem 

parte deste protocolo. 

7 – Do mesmo modo, todos os prejuízos que, eventualmente, resultarem da organização do 

Festival Vagos Metal Fest, serão da responsabilidade do Consórcio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

1 - São da responsabilidade da Câmara Municipal Vagos, relativamente a cada edição do 

Festival: 

a) Disponibilização de um ou mais pontos de venda de bilhetes no Município de Vagos. 

b) Criar condições de funcionalidade dos equipamentos existentes no recinto do Festival e 

outros que venham a ser implantados, pelo tempo necessário à realização e preparação 

do Festival. 

c) Em colaboração com a União de Freguesias, agilizar os contactos com os proprietários 

e entidades oficiais e colaborar na angariação dos terrenos necessários para 

parqueamento automóvel e zonas de campismo. 

d) Em colaboração com a União de Freguesias, disponibilizar locais para parqueamento 

automóvel em número considerado suficiente para servir o Festival, em local adequado, 

e o mais próximo possível do local do evento. 

e) Em colaboração com a União de Freguesias, disponibilizar locais para campismo em 

número considerado suficiente para servir o Festival, em local adequado, e o mais 

próximo possível do local do evento. 

f) Proceder à vedação de toda a área, estipulada entre as partes, considerada necessária 

para a realização do Festival. 

g) Assegurar a passagem segura entre a zona do campismo e o recinto do festival. 

h) Contratualizar com as forças de segurança, toda a segurança e controlo de trânsito e 

acesso ao recinto. 

i) Disponibilização de barreiras de trânsito em número considerado necessário.  

j) Garantir a restrição de acessos nas estradas e caminhos circundantes à área do Festival, 

sempre em diálogo com os moradores, de modo a provocar o menor incómodo possível. 

k) Criar circuito elétrico no recinto do festival por forma a alimentar todas as zonas do 

evento. Exclui-se desta obrigação a colocação de geradores. 

l) Criar zonas pedonais de fácil acesso ao recinto do Festival. 

m) Criar zonas de circulação exclusivas para veículos ao serviço do Festival (ligeiros e 

pesados) e residentes. 

n) Limpeza antes, durante e depois, do local do Festival, zona de campismo, de 

parqueamento automóvel e acessos. 
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o) Garantir a presença de uma equipa de canalizadores e respetivo equipamento 

considerado necessário no período de montagem, desmontagem e realização do Festival 

(preferencialmente recomendada pelo consórcio). 

p) Garantir a criação de uma rede de água potável com esgotos, de forma a servir as várias 

áreas do Festival – zona de catering, wc´s, chuveiros (em número considerado suficiente 

para servir o público), zona de campismo (lavagem de roupa e loiça). 

q) Garantir a presença de uma equipa de eletricistas e respetivo equipamento considerado 

necessário no período de montagem, desmontagem e realização do Festival 

(preferencialmente recomendada pelo consórcio). 

r) Garantir a criação de uma rede de iluminação pública das áreas consideradas vitais – 

campismo, parque automóvel, acessos pedonais e automóveis, outras. 

s) Garantir a emissão de licenças que sejam da sua responsabilidade e a Isenção do 

pagamento das mesmas, incluindo as autorizações para realização do Festival e 

comercialização de bebidas, comidas e merchandising. 

t) Remover os impedimentos naturais ou artificiais que não permitam a boa chegada ao 

local do Festival, por via pedestre ou motorizada, dentro dos parâmetros definidos na 

legislação. 

u) Colaborar e participar, sempre que seja considerado necessário, em todos os contactos 

e reuniões que vierem a realizar-se no âmbito da organização do Festival, seja com 

entidades estatais, públicas ou privadas. 

v) Promover todos os esforços junto das entidades fiscalizadoras para que durante a 

realização do Festival não se efetue venda ambulante na área circundante. 

w) Não autorizar pontos de venda amovíveis (vulgo Roulotes), num raio de um quilómetro, 

exceto se autorizados pelos outorgantes. 

x) Envidar todos os esforços junto das entidades responsáveis com o intuito de garantir a 

colocação de postos telefónicos e Multibanco durante a realização do Festival. 

y) Garantir a presença de uma pessoa ou equipe que trabalhará em conjunto com a 

Produção, prestando toda a assistência necessária à boa realização do Festival. 

2 – O Município de Vagos compromete-se ainda: 

a) Ao pagamento ao Consórcio dos montantes anuais estipulados no anexo I, acrescido de 

IVA, a título de apoio ou subsídio - sendo 70% pagos 90 dias antes da realização do 

festival e os restantes 30% até 7 dias depois da realização do mesmo – sujeitos a 

abatimento na proporção de 50% dos apoios financeiros angariados pela Câmara 

Municipal de Vagos. 

b) A estabelecer contacto direto com o Turismo do Centro, tendo em vista a obtenção de um 

apoio ou subsídio, que será investido em comunicação TV e Rádio. 

c) Cedência de um espaço no concelho de Vagos que possa servir de sede para a empresa 

que se venha a criar, especificamente, por definição do Consórcio, tendo como objeto 

principal a realização do Festival. 

3 – Os encargos estimados com as obrigações a que se refere o número um da presente 

cláusula são estimados em dezoito mil euros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

1 - São da responsabilidade da União de Freguesias, relativamente a cada edição do Festival: 

a) Em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos, agilizar os contactos com os 

proprietários e entidades oficiais e colaborar na angariação dos terrenos necessários 

para parqueamento automóvel e zonas de campismo. 

b) Em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos, disponibilizar locais para 

parqueamento automóvel em número considerado suficiente para servir o Festival, em 

local adequado, e o mais próximo possível do local do evento. 
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c) Em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos, disponibilizar locais para 

campismo em número considerado suficiente para servir o Festival, em local adequado, 

e o mais próximo possível do local do evento. 

d) Garantir a emissão de licenças que eventualmente sejam da sua responsabilidade e a 

Isenção do pagamento das mesmas. 

e) Colaborar na preparação e limpeza do recinto do festival; 

f) Colaborar na sensibilização da população em geral, quer no sentido de a manter 

informada das implicações da realização do Festival, quer na gestão dos 

condicionamentos e impedimentos de trânsito, que sempre implicarão transtorno.  

g) Colaborar e participar, sempre que seja considerado necessário, em todos os contactos 

e reuniões que vierem a realizar-se no âmbito da organização do Festival, seja com 

entidades estatais, públicas ou privadas. 

h) Em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos, promover todos os esforços junto 

das entidades fiscalizadoras para que durante a realização do Festival não se efetue 

venda ambulante na área circundante. 

i) Em colaboração com a Câmara Municipal de Vagos, envidar todos os esforços junto das 

entidades responsáveis com o intuito de garantir a colocação de postos telefónicos e 

Multibanco durante a realização do Festival. 

j) Garantir a presença de uma pessoa ou equipe que trabalhará em conjunto com a 

Produção, prestando toda a assistência necessária à boa realização do Festival. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

1 - São da responsabilidade do Consórcio: 

a) Contratar artistas, estabelecer a programação, dirigir e garantir a qualidade dos 

espetáculos do Festival. 

b) Angariar e contratualizar os patrocínios, apoios e parcerias, para além das 

estabelecidas neste protocolo, que se julguem necessárias para a boa realização do 

Festival Vagos. 

c) Contratar os palcos, estruturas diversas e tendas para os espetáculos. 

d) Contratar equipamentos de Som, Iluminação, Projeção, Backline e outros considerados 

necessários para a qualidade e realização do Festival. 

e) Assegurar os transportes internacionais e internos dos artistas e equipas técnicas 

presentes no Festival. 

f) Assegurar as zonas de catering e camarins do Festival e todas as necessidades logísticas 

inerentes. 

g) Assegurar as estadias para artistas e equipas técnicas e de produção presentes no 

Festival. 

h) Assegurar os seguros multirriscos necessários, com o intuito de acautelar danos públicos 

de pessoas e bens no interior do recinto do Festival. 

i) Contratar a equipa de segurança privada. 

j) Controlar os acessos à zona do Festival e respetivo recinto e zelar pela sua segurança. 

k)  Garantir o acesso à zona comercial da freguesia a moradores e proprietários de 

habitações situadas na zona circundante do Festival.  

l) Promover a conferência de imprensa de apresentação do Festival. 

m) Efetuar a assessoria de imprensa do Festival Vagos. 

n) Selecionar, após parecer do Município de Vagos, a imagem global do Festival e o 

desenvolvimento de campanhas de promoção, tendo sempre como limite os acordos 

formulados com patrocinadores e outros parceiros. 

o) Colocar o logotipo do Município de Vagos em todo o material gráfico de promoção e 

publicidade (cartazes, bilhetes, anúncios de imprensa, anúncios de TV, flyers, outros), 

enquanto entidade organizadora do Festival. 
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p) Facilitar a colocação de banners e de quiosques informativos ao Município de Vagos no 

recinto do Festival. 

q) Utilizar como mais-valia os préstimos de associações ou entidades locais (escuteiros, 

associações juvenis, outros) na organização do Festival. 

r) Trabalhar em parceria efetiva com o Município de Vagos, beneficiando do conhecimento 

do «terreno» que esta entidade tem. 

s) Disponibilizar ao Município de Vagos um número máximo de 300 convites para o 

Festival (2 dias) e 40 convites para a Zona VIP do Festival (se existir). 

t) Disponibilizar à União de Freguesias um número máximo de 50 convites para o Festival 

(2 dias) e 10 convites para a Zona VIP do Festival (se existir). 

u) Assegurar a exploração e gestão dos bares e outras concessões no recinto do Festival 

(incluindo merchandising). 

v) Assegurar a venda de ingressos de acesso ao Festival. 

w) Todos os custos e receitas inerentes ao Festival. 

x) Assegurar a colocação de WCs dentro do recinto, nos parques de campismo, onde exista 

rede de água e esgoto instalada. 

2 – O Consórcio compromete-se ainda a criar uma empresa que terá a sua sede no concelho de 

Vagos e deverá ocupar o espaço cedido pela Câmara Municipal de Vagos nos termos da alínea 

c), do número 2 da cláusula segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

1 - Tendo em vista assegurar o cumprimento dos princípios consignados neste protocolo e a gestão 

da sua aplicação prática, será criada uma comissão de acompanhamento constituída por três 

elementos, um indicado pelo Município de Vagos, outro indicado pela União de Freguesias e um 

outro indicado pelo Consórcio. 

2 - A comissão de acompanhamento efetuará reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias 

sempre que se justifique, podendo, neste caso, a reunião ser convocada por qualquer dos seus 

membros. 

3 - A comissão de acompanhamento tem como atribuições manter as partes permanentemente 

informadas da evolução das ações desenvolvidas para concretização do Festival e permitir ao 

Consórcio que possa informar o Município de Vagos sobre as contratações e empresas que 

prestarão serviço no Festival. 

4 - Caberá à comissão de acompanhamento, no final de cada evento anual, apresentar um 

relatório de avaliação, elaborado por entidade externa, tendo em vista a análise do seu impacto, 

para efeitos de melhoria para a realização das edições futuras, ou de denúncia a que se refere a 

cláusula seguinte. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

1 - O presente protocolo vigorará pelo prazo de 6 (seis) anos, renovando-se após essa data, por 

iguais períodos. 

2 - Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, a todo o tempo, com base no 

relatório da avaliação, referido na cláusula anterior. 

3 – A denúncia referida no número anterior, opera-se mediante comunicação escrita à 

contraparte, efetuada no prazo de 90 dias após a realização da edição anual do evento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O Consórcio, na execução do presente protocolo e por forma a cumprir com o clausulado da sua 

responsabilidade, poderá associar-se a outras entidades, mas sempre com conhecimento prévio 

do Município de Vagos. 
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CLÁUSULA OITAVA 

Todas as partes se comprometem a cumprir de boa-fé o presente protocolo, sendo que se considera 

como incumprimento do presente protocolo o seguinte: 

a) O não pagamento das quantias acordadas por parte do Município de Vagos. 

b) A não autorização por qualquer motivo, por parte do Município de Vagos, da realização 

do Festival nas condições acordadas. 

c) A não realização do Festival por qualquer motivo, por parte do Consórcio. 

 

CLÁUSULA NONA 

1 - Sem prejuízo das compensações previstas nos pontos que se seguem, o incumprimento 

definitivo dos termos deste protocolo permite, a qualquer dos outorgantes, resolver o mesmo. 

2 - Caso a Câmara Municipal de Vagos venha a incumprir as alíneas a) e b) da cláusula anterior, 

esta obriga-se a indemnizar o Consórcio no valor igual ao somatório dos custos por ele assumidos 

relativamente à edição do ano a que respeita o Festival. 

3 - Em caso de incumprimento do presente protocolo, por causa imputável ao Consórcio, este será 

responsável pelo pagamento à Câmara Municipal de Vagos, do valor da comparticipação 

correspondente à edição do ano a que respeita o Festival e, de todas as despesas entretanto 

realizadas com essa edição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Os intervenientes neste protocolo manifestam, desde já, toda a disponibilidade para fornecerem 

a documentação necessária à candidatura a fundos governamentais / comunitários, tendo por 

base o incremento do Turismo na Região, valorização dos espaços físicos e recursos associados 

ao festival. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou dos resultados previstos neste protocolo, carece 

do acordo prévio escrito de todos os outorgantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

1 - O presente protocolo rege-se, em tudo o que não esteja expressamente previsto no mesmo, pela 

Lei portuguesa. 

2 - As partes acordam que para resolver qualquer questão emergente do presente protocolo é 

competente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

3 - O presente protocolo é celebrado em quatro exemplares, sendo um exemplar para cada uma 

das partes. 

ANEXO I 

Ano 
Comparticipação do Município de 

Vagos 

2016 45.000,00€ 

2017 30.000,00€ 

2018 30.000,00€ 

2019 30.000,00€ 



 
 

Ata n.º 06/2016, de 11 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo e remetê-lo à Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

2.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 3 DO PMAAD 2015 – 

JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS - 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 29 de fevereiro de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos e os apoios 

nele consagrados; 

2. A documentação entregue pela Juveforce – Associação Desportiva e Cultural 

de Ponte de Vagos, doravante designada por Juveforce, aquando da 

formalização do pedido de apoio, nomeadamente; 

a. Formulário de candidatura ao Subprograma 3 do PMAAD – Apoio a 

obras de beneficiação/requalificação e apetrechamento de instalações 

desportivas; 

b. Protocolo de Cedência de Instalações do Campo José Maria Neto 

celebrado entre a Associação e a Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina; 

c. Declaração da referida Junta de Freguesia, autorizando a Juveforce a 

promover e a proceder às obras de construção dos balneários do 

Campo de Futebol José Maria Neto, de acordo com os projetos 

apresentados para o efeito; 

d. A comunicação da Vereadora da Câmara Municipal de Vagos, Engª 

Sara Caladé, datada de 27/10/2015, relativamente ao licenciamento 

das obras de construção de infraestrutura de apoio ao campo de 

futebol; 

e. Os orçamentos referentes às obras a realizar com vista à construção 

dos balneários de apoio ao campo de futebol; 

f. O contrato de financiamento ao Programa de equipamentos urbanos e 

de utilização coletiva, com vista à construção da bancada do referido 

campo de futebol; 

2020 30.000,00€ 

2021 30.000,00€ 

Total 195.000,00€ 
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3. Que a construção, quer dos balneários quer da bancada, são fundamentais para 

o funcionamento pleno e integral da infraestrutura desportiva, dotando-a de 

estruturas de apoio imprescindíveis à sua utilização quotidiana; 

4. Que a alínea d) do n.º 24.º do PMAAD prevê que, para obras/apetrechamento 

de valor superior a 50.000,00€, poderá o Município de Vagos definir o valor a 

atribuir; 

Assim sendo, e salvo melhor opinião, proponho que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de atribuir à Juveforce - ADC de Ponte de Vagos um subsídio no valor de 

25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), conforme requerido pela Associação, com vista à 

construção dos balneários do Campo de Futebol José Maria Neto. 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso LCPA nº 1939, no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de fevereiro de 2016: “À Reunião de 

CM”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, atribuir o subsídio 

no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e o senhor Vereador, eng. João 

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“Abstemo-nos por entendermos que deveria ser resolvido o problema jurídico acerca da propriedade dos 

terrenos e a celebração de um contrato de cedência do campo a longo prazo a favor da Juveforce.”. ----- 

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

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

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

2.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE ----------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 29 de fevereiro de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 



 
 

Ata n.º 06/2016, de 11 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

10 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 

do art.º 15.º do referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à 

Associação Desportiva e Cultural Sosense o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

Relatório Final | ADC Sosense 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 25 atletas | Futebol seniores masculinos – 3 375,50€ 

 23 atletas | Futebol juniores masculinos – 1 667,50€ 

 2 atletas | Futebol juvenis masculinos – 107,00€ 

 6 atletas | Futebol juniores femininos – 411,00€ 

 5 atletas | Futebol juvenis femininos – 252,50€ 

 4 atletas | Futebol iniciados femininos – 166,00€ 

 16 atletas | Futebol iniciados masculinos – 712,00€ 

 8 atletas | Futebol infantis masculinos – 248,00€ 

 6 atletas | Futebol benjamins masculinos – 186,00€ 

 12 atletas | Futebol traquinas masculinos – 372,00€ 

 6 atletas | Futebol petizes masculinos – 186,00€ 

 equipa e diversos escalões de futebol – 825,00€ 

 22 atletas | Judo com idade menor ou igual a 14 anos – 550,00€ 

 4 atletas | Judo com idade superior a 14 anos – 140,00€ 

 6 atletas | Ciclismo para Todos/BTT – 258,00€  

 1 Agente Desportivo | Ciclismo para Todos/BTT – 20,00€ 

Subtotal: 9 476,50€ 

   

1.2. 
Recursos 

Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 4 treinadores de Grau I – 400,00€ 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 

Subtotal: 600,00€ 

   

1.3. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Futebol seniores masculinos – 1 275,00€ 

 1 equipa | Futebol juniores masculinos – 750,00€ 

 1 equipa | Futebol juniores femininos – 78,00€ 

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos – 78,00€ 

 1 equipa | Futebol infantis masculinos – 75,00€ 

 2 equipas | Futebol traquinas masculinos – 130,00€ 

Subtotal: 2 386,00€ 

 

1.4. 

Representati-

vidade do 

Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 

 1 equipa | Futebol seniores masculinos: 2ª divisão distrital – 2 500,00€ 

 1 equipa | Futebol juniores masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€ 
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 1 equipa | Futebol juniores femininos: divisão única distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Futebol infantis masculinos: divisão única distrital – 150,00€ 

 2 equipas | Futebol traquinas masculinos: divis. única distrital – 300,00€ 

 1 equipa | Judo ≤ 14 anos masculinos: divisão única distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Judo ≤ 14 anos femininos: divisão única distrital – 150,00€ 

 1 equipa | CPT/BTT masculino: BTT Provas Abertas – 500,00€  

Subtotal: 4 200,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 16 662,50€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso LCPA nº 2048, no valor de 16.662,50 € (dezasseis mil, 

seiscentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2016: “À Reunião de CM”;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 16.662,50 € (dezasseis 

mil, seiscentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------- 

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

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

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

2.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – 

ASSOCIAÇÃO PISTA DA FLORESTA – SECÇÃO DE BTT ------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 04 de março de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 

do art.º 15.º do referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à 

Associação Pista da Floresta o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 
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Relatório Final | Associação Pista da Floresta 

   

1.1. Atletas Federados  

 

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 24 atletas | Ciclismo para Todos/BTT – 1 032,00€  

 1 Agente Desportivo | Ciclismo para Todos/BTT – 20,00€ 

Subtotal: 1 052,00€ 

 

   

1.2. 
Representatividade do 

Concelho  

 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade 

do concelho de Vagos: 

 1 equipa | CPT/BTT masculino: BTT Taça Regional – 1 000,00€  

Subtotal: 1 000,00€ 

 

   

1.3. Valor Final Atribuído Total: 2 052,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso LCPA nº 2046, no valor de 2.052,00 € (dois mil e cinquenta 

e dois euros); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2016: “À Reunião de CM”;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.052,00 € (dois mil e 

cinquenta e dois euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – ALWAYS 

YOUG – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL ---------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 04 de março de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 
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2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 

do art.º 15.º do referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Always 

Young ADRC o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

Relatório Final | Always Young ADRC 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 14 atletas | Futsal seniores femininos – 1 043,28€ 

 equipa e escalão – 260,00€ 

Sub-total: 1 303,28€ 

   

1.2. Atletas Não Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 6 atletas menores de 18 anos - 24,00€ 

 22 atletas com idade entre os 18 e os 55 anos - 44,00€ 

 2 atletas maiores de 55 anos - 8,00€ 

Sub-total: 76,00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 1 treinador de Grau I – 100,00€ 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 

Sub-total: 300,00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Futsal seniores femininos – 340,00€ 

Sub-total: 340,00€ 

   

1.5. 
Representatividade do 

Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade 

do concelho de Vagos: 

  1 equipa | Futsal seniores femininos: Taça Nacional Futsal Feminino – 

1 500,00€ 

Sub-total: 1 500,00€ 

   

1.6. Valor Final Atribuído Total: 3 519,28€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso LCPA nº 2045, no valor de 3.519,28 € (três mil, quinhentos 

e dezanove euros e vinte e oito cêntimos); ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2016: “À Reunião de CM”;  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.519,28 € (três mil, 

quinhentos e dezanove euros e vinte e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2.5 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – CLUBE 

DE NATAÇÃO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 04 de março de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 

do art.º 15.º do referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Clube 

de Natação de Vagos o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

 

Relatório Final | Clube de Natação de Vagos 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 18 atletas | Natação Cadetes (masculinos e femininos) – 378,00€ 

 3 atletas | Natação Infantis (masculinos e femininos) – 63,00€ 

 4 atletas | Natação Juvenis (masculinos e femininos) – 84,00€ 

 4 atletas | Natação Juniores (masculinos e femininos) – 84,00€ 

 4 atletas | Natação Seniores (masculinos e femininos) – 84,00€ 

 equipa e inscrições em competições oficiais – 943,10€ 

Subtotal: 1 636,10€ 

   

1.2. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 1 treinador de Grau I – 100,00€ 

 1 treinador de Grau III – 300,00€ 

Subtotal: 400,00€ 

   

1.3. 
Representatividade 

do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 
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  1 equipa | Natação cadetes femininos: divisão única distrital – 150,00€ 

  1 equipa | Natação cadetes masculinos: divisão única distrital – 150,00€ 

  1 equipa | Natação juvenis femininos: divisão única distrital – 150,00€ 

  1 equipa | Natação juniores femininos: divisão única distrital – 150,00€ 

  1 equipa | Natação seniores femininos: 4ª divisão nacional – 1 000,00€ 

Subtotal: 1 600,00€ 

   

1.4. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 3 636,10€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso LCPA nº 2047, no valor de 3.636,10 € (três mil, seiscentos 

e trinta e seis euros e dez cêntimos); -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2016: “À Reunião de CM”;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.636,10 € (três mil, 

seiscentos e trinta e seis euros e dez cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NÃO DESPORTIVO (BAR) DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE VAGOS AO FUTEBOL CLUBE VAGUENSE -------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 26 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: --- 

“Considerando: 

1. Que o Futebol Clube Vaguense (FCV) manifestou interesse em assegurar a exploração 

do Bar do Estádio Municipal de Vagos, exploração essa prevista pelo art.º 10.º do 

Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos; 

2. A necessidade de salvaguardar os interesses do Município de Vagos e dos demais 

utilizadores da referida instalação; 

3. Que o GRECAS, enquanto utilizador regular da instalação em questão, foi ouvido sobre 

o assunto, reconhecendo que o FCV desenvolve toda a sua atividade no Estádio 

Municipal, seja desportiva ou associativa, funcionando o mesmo como sede do próprio 

clube; 

4. Que o GRECAS propõe-se explorar o bar apenas nos eventos de atletismo, facto que não 

é viável em virtude de, por um lado, não assegurarem o funcionamento do bar nas demais 

atividades realizadas no Estádio e, por outro lado, pelo facto dos equipamentos lá 

existentes serem pertença do FCV; 

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos celebre um Protocolo de cedência de Espaço não 

Desportivo com o Futebol Clube Vaguense, conforme minuta que junto em anexo.”; --------------- 
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 Minuta do Protocolo de Cedência entre o Município de Vagos e o Futebol Clube Vaguense, que a 

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

“Protocolo de cedência 

de espaço não desportivo (Bar) do Estádio Municipal de Vagos  

ao Futebol Clube Vaguense  

Considerando que o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo 

Municipal de Vagos prevê, no seu artigo 10º, a possibilidade de cedência de espaços não 

desportivos, mediante contrato ou protocolo, podendo a Câmara Municipal dar preferência ao 

utilizador regular da instalação; 

Considerando que o Futebol Clube Vaguense é um utilizador regular do Estádio Municipal de 

Vagos; 

Considerando que o Futebol Clube Vaguense, por não ter sede própria, e consequentemente não 

ter um espaço próprio de convívio e lazer dos seus associados, designadamente um bar, 

manifestou interesse em assegurar a exploração do bar do Estádio Municipal de Vagos; 

Considerando, porém, que é necessário salvaguardar os interesses do Município, designadamente 

aquando da realização dos eventos organizados pela Câmara Municipal, bem como os interesses 

dos demais utilizadores; 

Entre: 

O Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3840-

420, Vagos, adiante designado como Primeiro Outorgante, neste ato representado por, Silvério 

Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal; 

E, 

O Futebol Clube Vaguense, pessoa coletiva número 501517430, com sede no Estádio Municipal 

de Vagos, adiante designado como Segundo Outorgante, neste ato representado por Miguel 

Alexandre Simões Fernandes, na qualidade de Presidente da Direção; 

É outorgado o presente protocolo de cedência que se rege pelas cláusulas seguintes e que os 

outorgantes aceitam e afirmam cumprir. 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente protocolo tem como objeto a definição das condições em que se opera a cedência, pelo 

Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, do espaço não desportivo, denominado “Bar”, do 

Estádio Municipal de Vagos. 

Cláusula Segunda 

(Natureza da utilização)  

O Bar destina-se a ser utilizado pelo Segundo Outorgante como local de convívio dos seus 

associados, como espaço de apoio a eventos organizados direta ou indiretamente pela Câmara 

Municipal de Vagos, e ainda como espaço de apoio a eventos organizados ou atribuídos a outros 

utilizadores regulares do Estádio Municipal de Vagos. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante)  

São obrigações do Segundo Outorgante: 

1. Cumprir as disposições constantes do Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos. 

2. Garantir o funcionamento do Bar em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 18.00 às 21.00 

horas, durante o período de funcionamento anual do Estádio Municipal de Vagos. 

3. Garantir o funcionamento do Bar durante a realização de atividade e jogos do Futebol Clube 

Vaguense. 
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4. Garantir o funcionamento do Bar durante a realização de atividade e jogos de outros clubes 

do concelho de Vagos, independentemente da modalidade, e desde que tal seja previamente 

comunicado com 3 dias úteis de antecedência. 

5. Garantir o funcionamento do Bar a pedido da Câmara Municipal de Vagos, e desde que tal 

seja previamente comunicado com 3 dias úteis de antecedência. 

6. Adquirir o mobiliário, equipamento e utensílios, necessários ao bom funcionamento do Bar, 

a suas expensas, bem assim assegurar a sua manutenção. 

7. Assegurar as despesas de funcionamento do Bar, designadamente água, luz e gás. 

8. Assegurar as despesas com seguro de recheio, se for caso disso. 

9. Não efetuar quaisquer obras ou reparações, seja a que título for, sem prévia autorização do 

primeiro outorgante. 

10. Manter o Bar em boas condições de higiene e limpeza. 

11. Não colocar quaisquer símbolos, anúncios ou publicidade, sem prévia autorização do 

primeiro outorgante. 

12. Não ceder a terceiros, seja a que titulo for, a exploração ou utilização do espaço objeto do 

presente protocolo. 

13. Não utilizar o Bar para outros fins que não sejam os constantes do presente protocolo. 

14. Criar um centro específico de custos e proveitos da exploração do Bar. 

15. Tratar equitativamente e de forma imparcial os utilizadores do espaço objeto do presente 

protocolo. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações do Primeiro Outorgante)  

São obrigações do Primeiro Outorgante: 

1. Assegurar as condições técnicas necessárias ao bom funcionamento do espaço cedido ao 

segundo outorgante, objeto do presente protocolo. 

2. Garantir que seja assegurado o fornecimento dos serviços de água, eletricidade e gás, junto 

das respetivas entidades. 

Cláusula Quinta 

(Denúncia) 

1. Qualquer uma das partes é livre de denunciar o presente protocolo, a todo o tempo, mediante 

aviso prévio à outra parte com antecedência de 60 dias relativamente ao termo do período 

inicial ou da sua prorrogação. 

2. De entre outros, é motivo de denúncia do presente protocolo o incumprimento de obrigações, 

a que se referem as cláusulas terceira e quarta, ou razões de interesse público, devidamente 

fundamentadas.   

3. Em caso de denúncia, não assiste a qualquer uma das partes o direito a indemnização, seja 

a que título for. 

Cláusula Sexta 

(Disposições transitórias)  

Enquanto não estiverem reunidas as condições técnicas a que se refere o número um, da cláusula 

quarta, designadamente os necessários ramais de água e gaz, e para efeitos do cumprimento do 

disposto no número sete, da cláusula terceira, que permita o controlo efetivo mensal dos 

consumos, caberá ao primeiro outorgante assegurar os encargos com tais consumos, que se 

estimam em 100,00 euros/mês, que serão contabilizados para efeitos de apuramento do montante 

de subsídio anual a atribuir ao segundo outorgante. 

Cláusula Sétima 

(Vigência do protocolo)  

O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, contado da data da sua assinatura, sendo 

prorrogado tacitamente por iguais períodos de um ano, salvo denúncia nos termos da cláusula 

quinta. 

São outorgados dois exemplares, valendo como originais para cada um dos outorgantes.”; ------ 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 29 de fevereiro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração e 

autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – REPOSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO DE VÁRIOS TRABALHADORES --------------- 

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

 Informação da UAJ, de 08 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

«ASSUNTO: Reposicionamento remuneratório de vários trabalhadores 

§ 1º 

Enquadramento do pedido: 

1. Os trabalhadores (…), requereram a alteração dos respetivos posicionamentos 

remuneratórios, com efeitos retroativos a 2009. 

2. Pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro se encontra também 

uma ação administrativa comum intentada pelos trabalhadores (…) , tendo em vista 

o reconhecimento do direito à mudança da posição remuneratória, com efeitos 

retroativos. 

3. Em ambos os casos, e resumidamente, alegam os trabalhadores que, em virtude 

de apenas terem sido notificados, em 2011, das respetivas avaliações respeitantes 

aos anos de 2004 a 2009 – avaliações essas que garantem o requisito mínimo de 10 

pontos, indispensável para a mudança obrigatória da posição remuneratória – tal 

facto não pode ser impedimento da efetiva concretização dos respetivos 

reposicionamentos remuneratórios, por entenderem não ser aplicável a proibição 

de valorização remuneratória imposta pelo Orçamento de Estado de 2011. 

4. ( …) 

5. (…) a generalidade dos trabalhadores em apreço adquiriram 10 pontos de 

avaliação no período de 2004 a 2008, (…). 

6. Pelo que, se tivesse sido aplicada, em tempo, a norma constante do artº 47º, nºs 

6 e 7, da Lei nº 12-A/2008, de 27.02, retificada pela Declaração de Retificação nº 

22-A/2008, de 24.04 e alterada pela Lei nº 64-A/2008, de 31.12 (LVCR) (1), a 1 de 

janeiro de 2009, para a generalidade dos trabalhadores, e a 1 de janeiro de 2010, 

para o trabalhador (…), obrigatoriamente teria ocorrido alteração para posição 

remuneratória imediatamente seguinte, passando esses trabalhadores a serem 

remunerados por uma nova posição e nível, ( …) 

§ 2º 

Os impedimentos do reposicionamento 

7. Porém, a alteração da posição remuneratória não foi consumada, 

fundamentalmente por 2 motivos: atraso na implementação do processo de 

avaliação (SIADAP) (2) e entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2011. 

Implementação do processo de avaliação (SIADAP) 

8. A LVCR, em 2008, veio estabelecer um novo regime de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, impondo um 

reposicionamento dos trabalhadores da administração pública em novas carreiras, 
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referenciadas remuneratoriamente por posições e níveis, em substituição dos 

anteriores índices e escalões. 

9. Os trabalhadores desta autarquia, por força dessa Lei, transitaram assim, em 1 

de janeiro de 2009, para posição e nível da nova carreira, sem alteração do valor 

da remuneração mensal. 

10. No decurso desse ano de 2009 é publicado o Decreto-Regulamentar nº 18/2009, 

de 04.09, que vem aplicar à administração local o SIADAP, prevendo o seu artº 30º, 

nº 2, a atribuição de 1 ponto, para os anos de 2008 e 2009, aos trabalhadores não 

avaliados em sede de SIADAP, complementando o já previsto no regime geral de 

avaliação, Lei nº 66-B/2007, de 28.12, artº 85º, nº4, que “… quem não tenha 

avaliação do desempenho realizada nos anos de 2004 e 2007 inclusive por motivo 

que não lhe seja imputável, designadamente por não aplicação da legislação 

aplicável em matéria de avaliação de desempenho … pode ser requerida 

ponderação curricular …”. 

11. A Câmara Municipal de Vagos somente inicia o processo de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores (SIADAP), em 2010, sendo a ata nº 1/2010, do 

Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) – Doc. nº 1 que se anexa – muito 

esclarecedora do desenvolvimento deste processo, ao referir no seu nº 6: 

- alínea b), que “Nos anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, não foi 

implementado o sistema de avaliação previsto na legislação”; 

- alínea c), que “Assim, nos termos do nº 1 do artigo 113º do citado diploma 

e do artigo 30º do Decreto-Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro, por 

despacho do Vereador com competência delegada em matéria de recursos 

humanos, foi atribuído um ponto para os anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 

2008”; 

- alínea d), que “ Por requerimento, vários trabalhadores solicitaram a 

ponderação curricular para efeitos de eventual alteração da pontuação 

atribuída por despacho, nos termos da lei em vigor”; 

- e, por fim, alínea e), que “Aqui chegados, cumpre ao CCA, nos termos da 

segunda parte do nº 7 do artigo 42º e do nº 4 do artigo 43º, fixar os critérios 

que presidam à ponderação curricular e respectiva valoração”. 

De seguida, são descritos os critérios de valoração e ponderação. 

12. Em resultado da ponderação curricular, alguns trabalhadores obtiveram a 

classificação de  Muito Bom, avaliação essa que em termos quantitativos 

corresponde a 2 pontos por cada ano de avaliação, conforme está estabelecido na 

LVCR, artº 113º, nº 4, alínea b), e como tal, prevaleceu esta pontuação em 

detrimento do singelo ponto anteriormente atribuído, anualmente, pela carência de 

avaliação. 

13. A Câmara Municipal de Vagos concluiu o processo com a homologação da 

avaliação de desempenho referente aos anos de 2004 a 2009, e comunicação aos 

interessados, em setembro de 2011, conforme consta das fichas de ponderação 

curricular dos trabalhadores. 

Orçamento de Estado para 2011 

14. Com a entrada em vigor, em 01/01/2011, do Orçamento do Estado para 2011, 

aprovado pela Lei nº 55-A/2010, de 31.12, e pelo facto de nele dispor, o seu artº 

24º, nº 1, que é “… vedada a prática de quaisquer actos que consubstanciem 

valorizações remuneratórias …”, a DGAL entendia que “Em 2011 estão proibidas 

as alterações de posicionamento remuneratório independentemente do momento em 

que se reuniram os requisitos para a sua concretização. No caso de ela vir a ocorrer 

após a vigência da Lei do OE 2011, ela não pode produzir efeitos anteriores a 31 

de Dezembro de 2011.” 
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15. Importa também não esquecer que os Orçamentos de Estado subsequentes 

mantiveram esta condição proibitiva. 

16. Apesar de ter havido uma evolução de pensamento no que toca à aplicação desta 

norma proibitiva aos casos específicos dos trabalhadores em apreço – conforme a 

seguir melhor se descreve – o certo é que a Câmara Municipal de Vagos, por 

questão de cautela, nunca deu o passo decisivo conducente à tomada de decisão, 

fundamental, para o reposicionamento desses trabalhadores. 

17. Com efeito, houve trabalhadores que, nesse ano de 2011, questionaram a 

autarquia da razão da não “alteração obrigatória do seu estatuto remuneratório”, 

tal como os atrás identificados no número 2, e outros houve que, em março de 2012, 

intentaram ação junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, tendo em vista 

o reconhecimento do direito à mudança da posição remuneratória, com efeitos 

retroativos. 

18. Assim, refém do Orçamento do Estado para 2011 e do parecer da DGAL, a 

autarquia suspende todo o processo, que acaba por ficar pendente desde finais de 

2013, por decisão do vereador do pelouro dos recursos humanos, tendo como 

fundamento o parecer jurídico nesse sentido, que recomenda que “… se aguarde 

pelo acórdão do Tribunal Central Norte Administrativo, sobre o assunto em apreço, 

e pelo trânsito em julgado …” 

19. Porém, não houve trânsito em julgado, porque o Tribunal Central 

Administrativo Norte, por acórdão de 29/05/2014, ordena “… a baixa dos autos à 

1ª instância para prosseguir seus termos”, em virtude do tribunal a quo ter feito 

“… errada interpretação e aplicação do disposto nos arts. 268º, nº 3 da CRP, 37º, 

nº 1 e 2, al a) e 46º do CPTA”. 

20. Perante o exposto, e porque se desconhece, na presente data, da existência de 

qualquer sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, pretende a 

Câmara Municipal de Vagos proceder à alteração do posicionamento de todos os 

trabalhadores que a ele têm direito, tanto mais que, como atrás foi dito, houve uma 

evolução de pensamento, fruto da intervenção e parecer do Senhor Provedor da 

Justiça, corroborado pela DGAEP – Cfr. Docs. 2 e 3, que se juntam em anexo – e 

secundada pelos tribunais em diversas sentenças e acórdãos (3), dos quais merece 

especial relevância o recente Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, 

processo 00960/12.9BEAVR, de 08/01/2016, que se junta em anexo como Doc. 4. 

§ 3º 

A jurisprudência 

21. Assim, e se dúvidas houvesse relativamente à legitimidade dos trabalhadores 

quanto ao seu reposicionamento remuneratório (4), o recente Acórdão do Tribunal 

Central Administrativo Norte, processo 00960/12.9BEAVR, de 08/01/2016, veio 

dissipar todas essas dúvidas ao decidir que «O reposicionamento remuneratório 

que devesse ter ocorrido em data anterior a 1 de janeiro de 2011 e não o tenha sido 

por facto imputável à Administração, não está abrangido pela proibição de 

valorizações remuneratórias prevista no nº 1 do artigo 14º da Lei 55-A/2010 de 31 

de Dezembro (LOE2011), devendo entender-se como aplicável à situação a ressalva 

contida na parte final do nº 4 do mesmo art. 24º ». 

22. Sendo que, a ressalva constante da parte final do nº 4, do artº 24º, é 

precisamente a exceção à proibição de promoções, que é agora então entendida 

mutatis mutandis às progressões, como é o caso da situação dos trabalhadores 

desta autarquia. 

23. Na verdade, o pilar principal que suporta o acórdão atrás referido está no facto 

do  tribunal acompanhar o entendimento da provedoria da Justiça, ao considerar 

que “… a progressão é, a par da promoção uma forma de evolução profissional e 
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configura … um verdadeiro direito dos trabalhadores. Assim, e ainda que se 

sustente que o legislador utilizou aqui a expressão promoções em sentido estrito, 

pode defender-se, por identidade de razão, que nos casos em que o direito do 

trabalhador à progressão ou à alteração do posicionamento remuneratório se 

constitui por força da lei em momento anterior a 01/01/2011 e que não foram 

concretizadas por qualquer razão que não lhe seja imputável possam sê-lo ainda 

hoje.” 

24. Assim, se atendermos ao facto de que, subjacente ao acórdão atrás citado, a 

situação precisa do “lesado” era a de que “O associado de A., no final de 2011, 

tomou conhecimento da avaliação de desempenho referente ao ano de 2008, 

atribuída na sequência de novo procedimento de avaliação …” (alínea J), dos 

Factos Provados) e que, ainda na esteira desse acórdão, a questão central era “«… 

saber se o posicionamento remuneratório que devessem ter ocorrido em data 

anterior a 1 de Janeiro de 2011 - … - está ou não abrangido pelas proibições 

remuneratórias prevista no nº 1 do artigo 24º da Lei do Orçamento de 2011”, e,  

“Mais propriamente, se o posicionamento remuneratório de trabalhadores que 

devessem ter ocorrido em data anterior a 1 de Janeiro de 2011, mas que por erro 

ou atraso dos serviços onde desempenhavam funções em anos anteriores, não se 

efetivou, não tendo tais trabalhadores progredido ao escalão seguinte da sua 

carreira.»”, então, por coerência, temos de secundar, sem hesitação, que a situação 

precisa dos trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos é, de todo, semelhante. 

§ 4º 

Conclusões 

25. Perante tudo o que atrás foi exposto, podemos concluir o seguinte: 

a) Os trabalhadores adquiriram o direito ao reposicionamento remuneratório 

(obrigatório); 

b) A proibição do reposicionamento remuneratório fixada pelo OE 2011 (e 

seguintes), não é aplicável à situação concreta desses trabalhadores; 

c) O reposicionamento remuneratório dos trabalhadores não se efetivou, em 

tempo, por erro de interpretação da Lei, cautela jurídica da Administração 

e, consequentemente, atraso dos serviços. 

d) É reconhecido aos trabalhadores o direito legítimo de serem reposicionados 

remuneratoriamente, com efeitos à data em que adquiriram tal direito, 

01/01/2009 ou 01/01/2010, consoante o caso. 

§ 5º 

Os retroativos 

26. Assim, ao concluir-se que existe legitimidade por parte dos trabalhadores em 

serem reposicionados remuneratoriamente, com efeitos à data em que adquiriram 

tal direito, procedeu-se ao apuramento dos correspondentes retroativos, 

salvaguardando-se eventuais situações de mobilidade, entretanto ocorridas, pelo 

que a estimativa dos montantes ilíquidos desses retroativos consta dos documentos 

que se juntam em anexo (Docs. 5 a 15), num total de € 75.285,48 (setenta e cinco 

mil, duzentos e oitenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos), sujeitos aos 

descontos legais.  

27. Nos referidos documentos constam também os correspondentes montantes 

estimados dos encargos da Câmara Municipal de Vagos perante a Caixa Geral de 

Aposentações, num total de € 13.808,74 (treze mil, oitocentos e oito euros e setenta 

e quatro cêntimos). 
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§ 6º 

A ação judicial (desistência) 

28. O STAL, atento a esta questão, e na defesa dos interesses dos trabalhadores 

filiados, designadamente os referidos no número 2, vem manifestar (Cfr. Doc.16), 

resumidamente, que está recetivo a requerer a extinção da instância por inutilidade 

superveniente da lide, desde que: 

a) os trabalhadores sejam colocados imediatamente, ou no próximo mês, na 

posição remuneratória à qual deveriam ter acedido; 

b) Se determine o pagamento das diferenças salariais reportadas à data legal 

da mudança de posição remuneratória; 

c) O Município de Vagos assuma na totalidade as custas processuais: 

29. Mais refere o STAL que os seus representados, por forma a proporcionar uma 

decisão mais célere, prescindem dos juros moratórios. 

§ 7º 

Proposta 

30. Considerando tudo o atrás exposto, bem como o facto de, no dia 02/02/2016, 

todos os intervenientes terem sido ouvidos e se pronunciaram sobre esta 

problemática, proponho: 

a) Que a Câmara Municipal de Vagos proceda ao reposicionamento 

remuneratório dos trabalhadores referidos nos números 1 e 2, a partir do 

dia 01/04/2016, na correspondente posição e nível, e com efeitos reportados 

à data em que adquiriram o direito, tudo conforme atrás disposto no número 

6; 

b) Que a Câmara Municipal de Vagos proceda ao pagamento dos retroativos, 

a partir de 01/04/2016, e em conformidade com o que atrás foi referido no 

número 25; 

c) Que esses retroativos sejam pagos em singelo, prescindindo os 

trabalhadores de quaisquer juros, indemnização ou outro, seja a que título 

for; 

d) Que, tendo em consideração as disponibilidades financeiras, por um lado, e 

os interesses dos trabalhadores, por outro, esses retroativos sejam pagos em 

prestações, conforme consta dos documentos que se anexam (Cfr. Docs. 17 

a 21); 

e) A Câmara Municipal de Vagos suportar na totalidade as custas processuais; 

f) Que seja celebrado um acordo judicial no processo que corre termos no TAF 

de Aveiro, com as condições constantes das alíneas supra. 

§ 8º 

Procedimentos a adotar 

31. Para a concretização dos objetivos propostos é necessário adotar os seguintes 

procedimentos: 

a) Despacho de concordância do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos sobre a presente informação; 

b) Concordância expressa de cada um dos trabalhadores, relativamente ao teor 

integral da presente informação; 

c) Informação/cabimentação financeira; 

d) Deliberação da Câmara Municipal de Vagos; 

e) Elaborar um acordo de transação, a ser homologado no TAF de Aveiro, 

dando como findo o processo judicial intentado pelos trabalhadores. 
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§ 9º 

Recomendação 

32. Dada a especificidade deste assunto, e por cautela jurídica, recomenda-se que 

a presente informação seja objeto de parecer dos serviços de consultadoria do 

Município, no sentido de deles se obter a sua concordância (ou não), bem assim o 

que se tiver por conveniente.  

É o que se me oferece dizer sobre o assunto, s.m.o.. 

Vagos, 8 de março de 2016 - O técnico superior, (Laerte Pinto)  

Anotações: 

(1) – Dispõe a LVCR, artigo 47º, nºs 6 e 7: 

“6- Há lugar a alteração obrigatória para a posição remuneratória 

imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra, 

quando a haja, independentemente dos universos definidos nos termos do 

artigo anterior, quando aquele, na falta de lei especial em contrário, 

tenha acumulado 10 pontos nas avaliações do seu desempenho referido 

às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se 

encontra, contados nos seguintes termos: 

a) Três pontos por cada menção máxima; 

b) Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima; 

c) Um ponto por cada menção imediatamente inferior à referida 

na alínea anterior, desde que consubstancie desempenho positivo; 

d) Um ponto negativo por cada menção correspondente ao mais 

baixo nível de avaliação. 

7- Na falta de lei especial em contrário, a alteração do posicionamento 

remuneratório reporta-se a 1 de Janeiro do ano em que tem lugar.”  

(2) – A Lei nº 66-B/2007, de 28.12, alterada pela Lei nº 64-A/2008, de 31.01, 

estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública (SIADAP). O Decreto Regulamentar nº 18/2009, 

de 04.09, adotou este diploma ás autarquias locais. 

(3) – A título de exemplo, cita-se Processo nº 28/12.8BEPNF, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal – Penafiel; Processo nº 57/13.4BEAVR, do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro; Processo nº 

352/12.0BEAVR, do Tribunal Central Administrativo Norte; Processo nº 

960/12.9BEAVR, do Tribunal Central Administrativo Norte. 

(4) – A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal – Penafiel, processo nº 

28/12.8BEPNF, pressupõe também que a homologação da avaliação 

tivesse ocorrido antes de 01.01.2011 

Anexos: 

 Doc. n.º 1- Ata nº 1/2010, do Conselho Coordenador da 

Avaliação (CCA) 

 Doc. n.º 2- Parecer da Provedoria de Justiça 

 Doc. n.º 3- Parecer da DGAEP 

 Doc. n.º 4- Acórdão do TCAN, proc.º 960/12.9BEAVR 

 Docs. n.ºs 5 a 15- Fichas individualizadas dos retroativos  

 Doc. n.º 16- Ofício do STAL, datado de 16.02.2016 

 Docs. nºs 17 a 21- Mapas dos retroativos em prestações »;  

 

 Informação de compromisso nº 2078; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de março de 2016: “À Reunião da C.M.”. ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

1. Concordar com a informação supra; ------------------------------------------------------------------------ 

2.  Proceder ao reposicionamento remuneratório dos trabalhadores em causa, a partir do dia 01 de 

abril de 2016, na correspondente posição e nível, e com efeitos reportados à data em que 

adquiriram o direito, tudo conforme o disposto no número 6 da já citada informação; -------------- 

3. Proceder ao pagamento dos retroativos, a partir de 01 de abril de 2016, e em conformidade com a 

informação referida no n.º 1; --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Que os retroativos sejam pagos em singelo, prescindindo os trabalhadores de quaisquer juros, 

indemnização ou outro, seja a que título for; --------------------------------------------------------------- 

5. Que os retroativos sejam pagos em prestações, conforme consta dos documentos anexos ao 

processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Que esta Câmara Municipal suporte na totalidade as custas processuais; ----------------------------- 

7. Que seja celebrado um acordo judicial no processo que corre termos no TAF de Aveiro, com as 

condições constantes dos números supra. ------------------------------------------------------------------ 

Devem o DGRHeFM e a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MOISÉS ROCHA TOMÉ – PROC.º 11/16 – LOMBOMEÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 5526 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Moisés Rocha Tomé, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de 

fevereiro de 2016, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 5526, da 

freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------------------------------------------ 

  Informação da DPP, de 26 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“De acordo com o solicitado e tendo em conta os elementos entregues pelo requerente, cumpre-

me informar o seguinte: 
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1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º 5526 rústico da freguesia de Vagos e Santo 

António, concelho de Vagos, encontra-se, no âmbito do Plano Diretor Municipal, 

totalmente em Solo Rural, parcialmente em Espaços Agrícolas e parcialmente em 

Espaços Florestais afetos à Produção. 

O prédio encontra-se abrangido pelas restrições da utilidade pública da Reserva 

Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. 

2. Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.”; --------------- 

 Parecer do CDPP, de 29 de fevereiro de 2016, que a seguir de transcreve: --------------------------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; --------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 01 de março de 2016:“À reunião de 

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

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

sito em Lombomeão, a confrontar a norte com Basílio Simões, a sul com Felicidade de Jesus, Rosa Odete 

de Jesus e Maria Armanda de Jesus, a nascente com Estrada e a poente com Florestal, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António, sob o artigo n.º 5526. ----------------------------------- 

Deve a DPP, 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 onze horas e trinta e 

três minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


