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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2016, de 02 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de junho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e três 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 dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira e Maria Dulcínia Martins Sereno. Secretariou a 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião das senhoras 

Vereadoras, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por 

motivos profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, que se fez substituir pela 

senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, conforme comunicação dirigida ao senhor 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara, para informar que a próxima Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 16 de junho, com início às 09H30M), 

a realizar na sede da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, para colocar duas questões: ----------- 
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o A água na estrada junto à rotunda da abóbora, em Soza, continua a escorrer. Pergunta se 

está a ser feita alguma coisa? ---------------------------------------------------------------------- 

o O estradão de Calvão está num estado de degradação total. Com a aproximação da época 

balnear pergunta se alguma coisa irá ser feita? -------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas: ------------------------------------- 

Relativamente à primeira questão, sabe que os serviços da Câmara Municipal, estiveram no local 

com o Presidente da Junta de Freguesia de Soza, para tentar ver qual era o problema. Não sabe 

ainda qual foi a solução apontada e o que é que ficou definido com o Presidente da Junta. É uma 

situação realmente perigosa e não se sabe ao certo qual a sua origem. --------------------------------- 

Quanto à segunda questão, o Estradão de Calvão vai ser alcatroado. Já está a ser elaborado o 

procedimento por ajuste direto ao empreiteiro que está a fazer os alcatroamentos no Concelho. 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para fazer duas perguntas:  

o Quando é que começam as obras do Pontão das Malhadas? ---------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara, informou que as obras já começaram. Todos os trabalhos que lá 

estão são trabalhos preparatórios que fazem parte da empreitada. O trânsito nunca será 

interrompido, será sim desviado. ----------------------------------------------------------------------------  

o Pergunta ao senhor Presidente se se anda a passar alguma coisa à margem da Câmara 

Municipal que o senhor Presidente nos deva dar conhecimento? Faz esta pergunta 

genérica para ver se o senhor Presidente é sincero e diz aqui nesta sede se há coisas que 

se andam a passar à margem e que deviam ser do conhecimento da Câmara Municipal?  

 O senhor Presidente respondeu: ------------------------------------------------------------------------------ 

“Não, nem sei o que quer dizer com isso”. ---------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 08, 09 e 10, de 07 e 28 de abril e 05 de maio de 2016, 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 senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, não votou as propostas das referidas atas, pois 

não esteve presente nas reuniões. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de junho de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 207.389,93 € (duzentos e sete mil, trezentos e oitenta e nove euros e noventa e três cêntimos).  

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

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

2 – PAGAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 30 de 

abril a 25 de maio de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, solicitou listagem dos Pareceres 

Prévios Vinculativos que foram feitos. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou a senhora Vereadora, que lhe será dado conhecimento de acordo 

com a Legislação e com o que está em vigor no Orçamento de Estado para 2016. ------------------------------ 

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 1.500.000,00 € - BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS ------ 

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

 Informação do CDF, de 23 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Na sequência das instruções recebidas para a contração de um empréstimo bancário até ao 

montante de 1.500.000 € destinado ao financiamento da obra “Beneficiação da EM 598 – 

Rines – Sanchequias”, informo o seguinte: 

1. Plano Plurianual de Investimentos 

A ação a financiar encontra-se inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com 

o nº 3.3.1./25/2016, estando a componente da construção dividida em 3 fases com uma 

dotação global de 2.000.000 €, até ao ano 2018, devendo oportunamente proceder-se a uma 

modificação do documento de forma a adequá-lo à execução física e temporal do 

investimento. 

2. Dívida total e capacidade de endividamento 

Para a contração do empréstimo há que aferir a capacidade de endividamento do 

município nos termos definidos na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. Para tal é necessário ter 

em conta a dívida total do município em 31.12.2015 e o limite legal definido à data de 

31.12.2016 conforme determina o artigo 52º da referida lei: 

I. A dívida total do município (incluindo a das entidades participadas 

previstas no artigo 54º a mesma lei) não pode ultrapassar em 31 de 

dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores (artigo 52º, nº 1); 

II. Sempre que o município cumpra o limite previsto em I., só pode aumentar, 

em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da margem disponível 

no início de cada um dos exercícios.   

Assim, o limite da dívida total no final do ano em curso é fixado de acordo com os seguintes 

valores: 
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (€) 

2013 2014 2015 

Média  

2013 a 2015 

10 545 662 10 867 972 11 993 869 11 135 834 

        

1,5 vezes média 2013 a 2015 16 703 752 

Dívida total em 1.1.2016 13 711 701 

Margem disponível no início do ano  2 992 051 

20% margem disponível no início do ano 598 410 

LIMITE DÍVIDA TOTAL EM 31.12.2016 14 310 111 

  

 No final do primeiro trimestre do ano o município apresentava uma dívida total de 

13.719.003 € (incluindo a das entidades participadas). Nos restantes trimestres do ano estão 

previstas amortizações de passivos financeiros num montante de 1.195.000 €, pelo que, 

adicionando a este valor a margem adicional de endividamento de 598.410 €, verifica-se que, 

para um mesmo nível de dívida das entidades participadas e com uma execução orçamental 

que permite o pagamento sucessivo dos compromissos assumidos, de acordo com a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, o município tem capacidade para contratar o 

empréstimo bancário em análise. Importa contudo referir que a utilização do empréstimo 

acompanhará a execução física da obra, pelo que o montante em dívida no final do ano, 

embora indeterminado neste momento, atingirá apenas uma parte do empréstimo. Deste 

modo, a utilização da parte remanescente nos anos posteriores fica igualmente acomodada 

nas margens de endividamento a calcular no futuro de acordo com as regras acima 

enunciadas. 

3. Decisão 

De forma a dar início ao processo, a Câmara Municipal deve autorizar a consulta às 

instituições financeiras nos termos legais, nomeadamente o artigo 51º da Lei nº 73/2013, de 

13 de setembro. Ainda nos termos do nº 2 do mesmo artigo, uma vez que o investimento a 
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financiar ultrapassa 10 % das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício 

(independentemente do reforço que venha a ser necessário efetuar na rubrica objeto de 

financiamento), a Câmara Municipal deve remeter o assunto a discussão e autorização prévia 

da Assembleia Municipal.”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de maio de 2016: “À D.F. Concordo. Proceda-

se em conformidade, nos termos da informação”. -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, das senhoras Vereadoras, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, autorizar a consulta às 

instituições financeiras nos termos legais e remeter à Assembleia Municipal para autorização prévia, de 

acordo com a informação supra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

As senhoras Vereadoras, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa 

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

“A declaração de voto vai precisamente no sentido de que não está em causa a obra. É uma obra 

de que falamos na reunião pública da Ponte de Vagos. É uma obra essencial e que do nosso ponto 

de vista já deveria ter sido iniciada. Mas considerando que o senhor Presidente se vem 

vangloriando de reduzir drasticamente a divida, e sendo esta obra essencial, entende-se que já 

deviam ter sido alocados recursos para que no período de quatro anos ela tivesse sido feita ou 

pelo menos iniciada. Considerando ainda aquilo que já temos aqui repetido, que é a absoluta 

inercia do senhor Presidente no tocante às obras realizadas pela AdRA e mais ainda, 

relativamente à não reivindicação daquilo que eram os compromissos assumidos pela AdRA, no 

sentido de que até final de 2015 investiria 16,1 milhões de euros. O CDS entende que não pode 

pactuar com o aumento do endividamento deste Município, e por isso o seu voto contra.”. -------- 

O senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores do PSD, apresentaram a seguinte declaração de 

voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A declaração de voto do CDS/PP revela um profundo desconhecimento acerca do que é o 

trabalho da Câmara Municipal na negociação com a AdRA. Já foi afirmado por várias vezes que, 

por força das obras que decorreram na zona sul do Concelho e que provocaram danos nas 

estradas desse território, foi feito um acordo entre a AdRA, o empreiteiro e o Município de Vagos, 

que poupou ao Município cerca de duzentos mil euros, aceitando algumas estradas como estavam. 
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Em segundo lugar a declaração de voto do CDS/PP revela também profundo desconhecimento 

sobre as questões financeiras. Apesar da contração do empréstimo de cerca de um milhão e meio 

de euros e ainda que fosse contratado e utilizado todo durante o ano de 2016, o endividamento da 

Câmara Municipal iria reduzir. 

Terceiro ponto. É curiosa a postura do CDS/PP ao exigir a obra e ao mesmo tempo ser contra as 

fontes de financiamento para essa mesma obra, levando-nos a pensar que se o CDS/PP fosse 

governo desta autarquia teria uma varinha de condão para que as obras aparecessem feitas. Ora 

obra implica investimento e é uma absoluta demagogia dizer-se que se é contra o financiamento 

e a favor da obra. Logo, somos livres de concluir que afinal o CDS/PP não queria era esta obra. 

Temos dito.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

8 – PROTOCOLO DE PARCERIA – TRANSPORTES ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE 

MULTIDEFICIÊNCIA – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – MUNICÍPIO DE 

VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 09 de maio de 2016; ------------------------------ 

 Protocolo de Parceria entre o Agrupamento de Escolas de Vagos e o Município de Vagos; -------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de maio de 2016: “À Reunião da CM”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo já outorgado pelo senhor Presidente 

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

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

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

9 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

RECREIO – MUNICIPIO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 “Considerando o interesse comum em estabelecer um protocolo entre o CER - Centro de 

Educação e Recreio e a Câmara Municipal, o qual visa a preservação, tratamento e 

disponibilização do acervo documental (livros) do CER. 

Considerando, também, o interesse comum em estabelecer um protocolo entre o NEVA 

(Universidade Sénior) e a Câmara Municipal a fim de promover e dinamizar atividades de 

cooperação no âmbito cultural e recreativo. 

Remete-se para conhecimento e aprovação da Câmara Municipal os respetivos documentos.”; -- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o CER – Centro de Educação e Recreio e o Município 

de Vagos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE CEDENCIA DE FUNDO DOCUMENTAL 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Vagos, com sede rua da Saudade 3840 - 

Vagos, pessoa coletiva n.º 506912833, legalmente representada pelo Presidente, Silvério 

Regalado. 

SEGUNDO OUTORGANTE: Centro de Educação e Recreio (C.E.R), com sede na rua 

António Carlos Vidal, com o NIF 501270981, aqui representada pelo Presidente da 

Direção, Mário Gavina Oliveira. 

O C.E.R considera de valioso interesse público transferir o seu fundo documental, livros, 

para a alçada da Biblioteca Municipal de Vagos, com o intuito de que este espólio venha 

a ser gerido, tratado e disponibilizado aos utilizadores da Biblioteca Municipal. Por tal 

motivo, celebram livremente e de boa-fé, o presente protocolo, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

CLAÚSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

O Protocolo tem por finalidade: 

 Preparar e acondicionar o fundo documental (livros) de forma a serem 

transportados; 

 Transferir o fundo documental para as instalações da Biblioteca Municipal; 

 Conservar, gerir e disponibilizar ao público o referido fundo documental de 

acordo com as regras vigentes na Biblioteca Municipal de Vagos. 

CLAÚSULA SEGUNDA 

(Ações a empreender) 

A cooperação proposta será desenvolvida de acordo com as possibilidades de cada 

instituição e efetuada através de: 

 Participação de ambos os outorgantes na seleção/verificação e embalamento 

dos referidos documentos; 
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 O primeiro outorgante disponibilizará os meios necessários para o transporte 

do referido fundo documental, do C.E.R para as instalações da Biblioteca 

Municipal;  

 O primeiro outorgante compromete-se a fazer a gestão do referido fundo 

documental procedendo à sua avaliação, e tratamento técnico (classificação, 

catalogação, indexação), e disponibilização ao público, mediante as 

caraterísticas (atualidade/antiguidade) de cada documento e de acordo com 

normas vigentes na Biblioteca Municipal.  

CLAÚSULA TERCEIRA 

(Ações de cooperação específica) 

As partes estabelecem que cada ação a desenvolver será definida e detalhada, no que 

respeita aos objetivos, mecanismos e prazos, através de documentos complementares, se 

assim o entenderem. 

CLAÚSULA QUARTA 

(Vigência e Denúncia) 

O presente protocolo produz efeitos imediatamente após a assinatura pelos 

representantes das partes que nele outorgam e vigorará por tempo indeterminado. 

CLAÚSULA QUINTA 

(Disposições finais) 

As omissões ao presente protocolo de cooperação serão oportunamente analisadas e 

resolvidas pelas partes envolvidas. 

O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos 

Outorgantes.”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O NEVA (UNIVERSIDADE SÉNIOR) – 

MUNICIPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando o interesse comum em estabelecer um protocolo entre o CER - Centro de 

Educação e Recreio e a Câmara Municipal, o qual visa a preservação, tratamento e 

disponibilização do acervo documental (livros) do CER. 
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Considerando, também, o interesse comum em estabelecer um protocolo entre o NEVA 

(Universidade Sénior) e a Câmara Municipal a fim de promover e dinamizar atividades de 

cooperação no âmbito cultural e recreativo. 

Remete-se para conhecimento e aprovação da Câmara Municipal os respetivos documentos.”; -- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o NEVA – (Universidade Sénior) e o Município de 

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

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Município de Vagos, aqui designado por primeiro outorgante e o NEVA – Núcleo Empresarial 

de Vagos, na qualidade de Representante da Universidade Sénior de Vagos, aqui designada por 

segundo outorgante, celebram e reciprocamente aceitam o presente protocolo de cooperação, que 

se regerá pelo estabelecido nas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

OBJETO 

O Presente Protocolo visa a participação dos alunos da Universidade Sénior de Vagos nas 

atividades de promoção da leitura, designadamente na “Hora do Conto”, bem como a 

participação em projetos no âmbito da animação cultural, desenvolvidas pela Biblioteca 

Municipal de Vagos. 

Cláusula 2ª 

Participantes 

Os participantes são todos os alunos da Universidade Sénior de Vagos.  

Cláusula 3ª 

Local e horário das actividades 

As atividades serão desenvolvidas na Biblioteca Municipal e ou noutros locais a designar pelo 1º 

outorgante; e decorrerão durante a semana, assim como ao Sábado, no período da tarde. 

Cláusula 4ª 

Deveres 

a) O primeiro outorgante, obriga-se a: 

Permitir o acesso livre ao fundo documental infantil, da biblioteca municipal, e prestar 

o apoio necessário a plena realização das atividades de promoção da leitura e de 

animação cultural; 

Promover a realização de uma atividade, por exemplo, visita de estudo, em território 

nacional continental aos alunos da Universidade Sénior de Vagos. 

b) O segundo outorgante, obriga-se a: 

Preparar as atividades de acordo com as orientações do 1º outorgante. 
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Cláusula 5ª 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará pelo período de 1 ano, 

renovável por iguais períodos, salvo denúncia por qualquer das partes, comunicada por escrito 

com a antecedência mínima de 30 dias em relação ao seu termo.   

O presente protocolo é feito em dois exemplares, fazendo todos igualmente fé.”. ------------------- 

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

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

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

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

11 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR – FÉRIAS DE VERÃO 2016” – 

PROPOSTA DE NORMAS INTERNAS E PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO ------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 27 de maio de 2016, que a seguir se transcreve:  

“Considerando: 

1. A insuficiência de oferta ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças e 

dos jovens durante as pausas letivas; 

2. Que tem sido abundante a procura por parte de pais e encarregados de educação, 

nas instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que 

visem suprimir a lacuna referida no ponto anterior; 

3. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que 

compõem o Complexo Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, 

devidamente rentabilizados, permitem a realização de um vasto leque de 

atividades que permitiriam ocupar de forma ativa e saudável as crianças e os 

jovens na pausa letiva do verão; 

4. Que os valores das inscrições estão em consonância com os preços gerais 

praticados pelos municípios da região de Aveiro e destinam-se a suportar 

despesas decorrentes dos recursos humanos e materiais necessários ao bom 

funcionamento da atividade; 

5. Que a fixação dos valores das inscrições atrás referidas não está sujeita a 

deliberação do Órgão Deliberativo em virtude de não se tratar do pagamento de 

taxas provenientes da prestação de um serviço público; 

6. Que de acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, os municípios dispõem de atribuições em 
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diversos domínios, entre os quais a saúde, a educação, os tempos livres e o 

desporto; 

7. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do 

número 1 do artigo 33.º da lei referida no ponto anterior, «apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças»; 

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos aprove as propostas de Normas Internas do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias verão 2016 e do Projeto Pedagógico 

e de Animação, apensos à presente informação, documentos que nortearão a realização do 

referido programa municipal.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias Verão 2016 e Projeto 

Pedagógico e de Animação, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer 

parte integrante da presente ata; -----------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de maio de 2016: “À Reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas do Programa 

Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias Verão 2016 e o Projeto Pedagógico e de Animação. ------------ 

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

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

12 – FESTA DE RIO TINTO – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------- 

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

13 – SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ÓRGANICAS 2015 – RATIFICAÇÃO ---------- 

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

 Informação da SRH (Secção de Recursos Humanos), de 30 de maio de 2016, que a seguir se 

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

“Informo que foram entregues na Secção de Recursos Humanos os relatórios de avaliação de 

desempenho, no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2015, das seguintes unidades 

orgânicas:  

- Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal (DGRHeFM); 

- Divisão de Gestão Urbanística (DGU);  

- Divisão de Planeamento e Projetos (DPP); 
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- Divisão de Gestão de Infraestruturas (DGI); 

- Divisão Financeira (DF); 

- Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ). 

Junto, em anexo, os referidos documentos. 

Informo, ainda, que se encontra em falta a avaliação da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ). 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, compete 

à câmara municipal “ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do 

órgão executivo de que dependam”;------------------------------------------------------------------------- 

 Relatórios das avaliações do DGRHeFM (Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

Fiscalização Municipal), DGU (Divisão de Gestão Urbanística), DPP (Divisão de Planeamento e 

Projetos), DGI (Divisão de Gestão de Infraestruturas), DF (Divisão Financeira) e DEDJ (Divisão 

de Educação, Desporto e Juventude), no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2015; --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de maio de 2016: “À Reunião da C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas 

pelo membro do órgão executivo de que dependem. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DA EM590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – PROCº 

E01/2016 – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 17 de maio de 2016; -------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Na sequência da informação da DF, datada de 19.05.2016, de adjudicar ao concorrente 

ordenado em 1º lugar nos termos do presente Relatório Final.”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: -- 

“Concordo. Proceda-se em conformidade. Adjudique-se nos termos do presente Relatório Final 

e consequente informação técnica e financeira. Remeter à Reunião da C.M. para ratificar.”. ---- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

que adjudicou a obra em epígrafe à empresa Rosas Construtores, SA, pelo montante de 298.320,24 € 

(duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROCº E08/2015 – REINÍCIO DOS TRABALHOS ------- 

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

 Auto de Reinício dos Trabalhos, de 02 de maio de 2016; ------------------------------------------------ 

 Informação da DPP, de 10 de maio de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Anexa-se Auto de Reinício dos Trabalhos ultrapassadas que foram as causas que determinaram 

a sua suspensão. De submeter à apreciação/homologação da CMV.”; -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de maio de 2016: “À Reunião da CM 

para homologação”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Reinício dos Trabalhos. ----------- 

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

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

Quando eram dez horas e dezassete minutos, a senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno 

ausentou-se definitivamente da sala de reuniões. -------------------------------------------------------------------- 

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

3 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCº E06/2015 – PROPOSTA DE TRABALHOS A 

MAIS N.º 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da DPP, de 27 de maio de 2016, apresentando Proposta de Trabalhos a Mais n.º 1, no 

valor de 24.618,20 € (vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito euros e vinte cêntimos) e Controlo 

de Custos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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“Concordo com a informação. Deverá, assim, a presente proposta de trabalhos a mais ser 

superiormente apreciada e decidida”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 30 de maio de 2016: “Aprovo. À reunião de Câmara para 

ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente. --------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JACINTO MANUEL MARTINS DIAS PEREIRA – PROC.º 18/11 – SÃO ROMÃO – SANTO 

ANDRÉ – LICENCIAMENTO DE OFICINA DE REPARAÇÃO E PINTURA AUTOMÓVEL ----- 

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

 Informação da DGU, de 07 de abril de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 07 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Na sequência do despacho de 3/4/16, remete-se a informação do sr. arq. Manuel com o 

historial/antecedentes do processo, documentada com cópias extraídas do mesmo. À 

consideração superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de maio de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a pretensão do requerente e revogar as 

deliberações de 06 de agosto e 06 de dezembro, ambas de 2011, uma vez que foram afastados os motivos 

que levaram ao indeferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

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

2 – GRAÇA MARIA DOMINGUES SILVA – PROC.º 79/14 – CARVALHAIS – PONTE DE VAGOS 

E SANTA CATARINA – LEGALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DGU, de 13 de abril de 2016, concluindo: “Trata-se de um pedido de legalização 

sem necessidade de obras de correção ou de adaptação, e com o uso de Habitação. Os projetos 
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de especialidades poderão ser aceites nos termos do ponto 3.13. Deverá o processo seguir a 

tramitação prevista no artigo 36.º do RMUE. À consideração superior.”; --------------------------- 

 Parecer de concordância da CDGU, de 20 de abril de 2016; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de maio de 2016: “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 O parecer jurídico n.º 8/SJ/2016, emitido pela UAJ em 03 de fevereiro de 2016; -------------------- 

o A informação técnica de 13 de abril de 2016; ------------------------------------------------------------- 

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 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 DGU, 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 trinta e 

cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


