
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 15/13, de 18 de JUNHO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 15/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE JUNHO DE 2013 

 

--------- No dia 18 de junho de 2013, pelas quinze horas e dezoito minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª 

Albina Maria Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e eng.. Hélder Bruno Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 05 de novembro de 2009, justifica a falta à reunião do senhor Vereador dr. Paulo 

César de Oliveira Ramos. Mais informou que não justificava a falta da senhora Vereadora dr.ª Maria Lúcia Alves 

Costa Vieira por desconhecer o motivo da sua ausência. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata número 14/13 da reunião da Câmara Municipal do dia 4 de junho. Uma vez que o texto da mesma 

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

como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente 

reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre: ---------------------------------------------------------- 

1. JOSE LUIS MAGALHÃES E ERMELINDA PEDROGAM DOS SANTOS – ALTERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO N.º 13/91 – LAVANDEIRA --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – ACORDO DE PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

CENTRO, I.P. E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------- 

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

3 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO TEMPORÁRIO 

DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JUNHO --------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – EMPREITADA – PROC.º DEU – E 01/2010 – 

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA --------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – CARGOS DIRIGENTES – JÙRI – PROPOSTA ---------------------- 

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

6 – MAIS VAGOS – ORGÃOS SOCIAIS ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Submetidos os assuntos à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os 

mesmos fossem colocados à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ----------------------------------------- 

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

O senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado, apresentou dois votos de felicitações: ------------------------------ 

 - Um ao Grecas pelo sucesso alcançado nos campeonatos distritais de Juniores e Sub 23; ------------------------------- 

 - Outro ao Colégio de Calvão cuja equipa de voleibol (infantis/femininos) se sagrou vice-campeã nacional.---------- 

Todos os membros do executivo se associaram às felicitações. ---------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de junho de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 735.520,67 € (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte euros e sessenta e sete cêntimos). A 

Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA ANJOS JESUS 

ESTRELA SANTOS – “O CANTINHO” – CANTO DE CALVÃO - RATIFICAÇÃO -------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 29 de maio de 2013 sobre o pedido formulado pela senhora Maria Anjos Jesus 

Estrela Santos, de Canto de Calvão, para que o estabelecimento denominado de café e Snack- Bar “O Cantinho”, 

possa funcionar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 06:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriados, das 06:00 horas às 04:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – “BAGAS ALQUIMIA, LDA” – 

SANTO ANDRÉ – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 28 de maio de 2013 sobre o pedido formulado pelo gerente de “Bagas Alquimia, 

Lda”, de Santo André, para que o estabelecimento denominado Padaria e Pastelaria “Bagas Alquimia, Lda”, 

possa funcionar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 06:00 às 00:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriados, das 06:00 horas às 03:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2012 – RATIFICAÇÃO --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar as notações atribuídas às Unidades Orgânicas da 

Câmara Municipal, pelos Superiores Hierárquicos, as quais se dão aqui como inteiramente reproduzidas e ficam 

a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VAGOS – PROJETO DE REGULAMENTO -------- 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 53º, alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o projeto de regulamento do conselho municipal de juventude de 

Vagos e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------------------------------------- 

-------- O regulamento do conselho municipal de juventude de Vagos, que se dá aqui como inteiramente 

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

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

6 – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO DE VAGOS - 
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ADITAMENTO À RETIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação da Técnica Superior, dr.ª Margarita Domingues, que a seguir se transcreve: ------------------- 

• “Considerando que os serviços desta Câmara Municipal detetaram alguns erros no regulamento referido em 

epígrafe, após a sua publicação na 2ª série do Diário da República de 4 de junho, alguns dos quais já se 

encontram enumerados na informação técnica de retificação aprovada na reunião de câmara de 4 de junho. ---- 

Torna-se, assim, necessário aditar a referida informação técnica as seguintes retificações: ------------------------- 

A. Regulamento: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• No n.º 1 do artigo 28º onde se lê “…, cobrar-se-á o dobro das taxas fixadas na tabela” passa a ler-se “…, 

será acrescido 50% do valor da taxa fixada na tabela.” -------------------------------------------------------------------- 

B. Anexo I – Tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos e Anexo II – Fundamentação 

económico-financeira das taxas e outras receitas do Município de Vagos: -------------------------------------------- 

1. Capítulo VI – Ocupação de Espaço Público --------------------------------------------------------------------------- 

Na secção III – Ocupação do subsolo ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Onde se lê “3 – Outras ocupações do subsolo – por m2 ou fração e por ano” passa a ler-se “3 – Outras 

ocupações do subsolo – por m2/m3/metro linear ou fração e por ano”; ------------------------------------------------- 

2. Capítulo VII – Mercado e venda ambulante --------------------------------------------------------------------------- 

• Onde se lê “1 – Mercado Municipal de Vagos” passa a ler-se “1 – Mercado Municipal de Vagos – 

mensal”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Onde se lê “2.1 – Ocupação das bancas” passa a ler-se “2.1 – Ocupação das bancas – mensal”; ------------ 

3. Capítulo IX – Atividades Diversas --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Onde se lê “8.1.1 - Apreciação do pedido de licenciamento” passa a ler-se “8.1.1 – Emissão da licença”; - 

• Onde se lê “8.2.1 - Apreciação do pedido de licenciamento” passa a ler-se “8.2.1 – Emissão da licença”; - 

• Onde se lê “8.2 – Fogo-de-artifício e outros artifícios pirotécnicos” passa a ler-se “8.3 – Fogo-de-artifício 

e outros artifícios pirotécnicos”, sendo os respetivos subpontos renumerados para 8.3.1 e 8.3.2; ------------------- 

• O ponto referido anteriormente, “8.3 – Fogo-de-artifício e outros artifícios pirotécnicos”, onde se lê “8.3.1 

- Apreciação do pedido de licenciamento” passa a ler-se “8.3.1 – Emissão da licença”; ----------------------------- 

4. Capítulo XI – Utilização de equipamentos desportivos --------------------------------------------------------------- 

Secção III – Estádio Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• No ponto 3.2 – Campo de futebol 7, onde se lê “3.2.3 – Requisição de funcionário (…)” passa a ler-se 

“3.2.4 – Requisição de funcionário (…); -------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Capítulo XII – Urbanismo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Secção VIII – Vistorias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• A taxa do serviço referido no ponto 7 (“Pela realização de vistorias para emissão de nova autorização de 

utilização em edificações sujeitas a obras de conservação”) é de 76,50€. ----------------------------------------------- 

Assim, para cumprimento do disposto no artigo 148º (retificação dos atos administrativos) do CPA, solicita-se 

que a presente retificação seja aditada a anterior informação técnica de retificação, e que seja remetida a 

reunião de câmara municipal para aprovação e posterior envio à Assembleia Municipal para o mesmo efeito.” - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com todas as alterações apresentadas ao referido 

regulamento e remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------- 

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

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A JUNTA DE 

FREGUESIA DE OUCA PARA A ABERTURA AO PUBLICO DAS AZENHAS DE OUCA ----------------- 

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

• Protocolo de colaboração, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte 

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

• Informação do senhor secretário, dr. Bruno Marques, de 13 de junho de 2013. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção aprovar a minuta do presente protocolo e 

remeter à Divisão Financeira para registo de compromisso da quantia de 700€ (setecentos euros) devida 

retroativamente pelas despesas de conservação e manutenção da Azenha e disponibilização ao público do 

concelho de Vagos. Mais delibera solicitar parecer à D.F. sobre a eventual assunção de compromisso financeiro 

plurianual no valor de 100€ (cem euros) mensais. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – PROTOCOLO COM O CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS 

CONCELHOS DE ILHAVO, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – CFAECIVOB - 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO FORMAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Protocolo, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação do senhor secretário, dr. Bruno Marques, de 11 de junho de 2013; ------------------------------- 

• Informação do Compromisso nº 2441; ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o senhor Presidente da Câmara 

a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

9 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 
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PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO, NO AMBITO DO IV 

ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de apresentação e locução, no âmbito do IV Encontro de Escolas de Natação. ----------- 

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

10 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE UMA GIRATÓRIA (1,5 M³), COM OPERADOR, PARA 

LIMPEZA DO ACESSO AO APOIO DE ARTE XÁVEGA DA PRAIA DO AREÃO E ABERTURA DE 

VALA/FECHO DE VALA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de uma giratória (1.5 m3), com operador, para limpeza do acesso ao apoio da Arte 

Xávega da praia do Areão e abertura de vala/fecho de vala. ---------------------------------------------------------------- 

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

11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCEPÇÃO E DESIGN DO CARTAZ VAGUEIRA SURF 

FEST 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de conceção e design do cartaz Vagueira Surf Fest 2013. ------------------------------------ 

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

12 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA PÁ CARREGADORA VOLVO L50C ------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de serviço de reparação da pá carregadora Volvo L50C. -------------------------------------------------------- 

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

13 - EMPRESAS PARTICIPADAS. – RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos relatórios e contas das empresas participadas referentes ao ano 

2012, nomeadamente Lusitania Gás – Companhia de Gás de Centro S.A., SIMRIA – Grupo Àguas de Portugal, 

ERSUC _ Resíduos Sólidos do Centro, S.A. e MaisVagos, Parques Empresariais. Deve a D.F. remeter cópias à 

Assembleia Municipal, para consulta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

14 - 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA E 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2013 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

5ª alteração ao orçamento de despesa do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante de 180.500,00€ (cento e oitenta mil e quinhentos euros), e ainda ratificar a 3ª alteração ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 2 folhas, assinados e rubricados pela Câmara 

Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo 

com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------- 

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

15 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS 

ABANDONADOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, de 22 de março de 

2013 a solicitar a atribuição de um subsídio; ----------------------------------------------------------------------- 

• Presente proposta do senhor Vereador dr. Marco Domingues e senhora Veterinária Municipal dr.ª 

Helena Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação de Compromisso nº 2469. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais 

Abandonados, um subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros). ----------------------------------------------------- 

Remeter à D.F. para procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16 – ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO 

SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA --------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira com referência à alteração do titular 

do contrato de arrendamento da senhora Maria Cândida Ribeiro da Graça do Lote B, 1.º Dt.º, no Bairro 

da Corredoura, Vagos, que autoriza a mudança do titular de contrato, para nome do seu filho o senhor 

Ângelo Manuel Ribeiro de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Contrato de arrendamento datado de 01 de junho de 2013, o qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata; ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade autorizar a mudança do titular do contrato de arrendamento 

para o senhor Ângelo Manuel Ribeiro de Almeida, com efeito a um de janeiro do corrente ano, ficando o 

pagamento da nova renda, a cargo do novo inquilino. ----------------------------------------------------------------------- 

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

17 – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA 

DE SERVIÇO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação da técnica superior de Serviço Social, dr. Lina Ferreira, datada de 12 de junho de 2013, 

onde propõe a celebração de novo contrato de prestação de serviços de assessoria na área de serviço social, com 

a técnica que já desempenha funções nesta entidade, pelo período de mais um ano (agosto de 2013 a julho de 

2014), de acordo com o preceituado no nº 1 e alíneas a), c) e d) do nº 2 e nº3 e nº4 do artigo 35º da Lei 12-

A/2008, de 27 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção contratar, face ao impedimento previsto na lei 

do Orçamento de Estado 2013, para prover um técnico superior na área de serviço social, constante do concurso 

aberto para o efeito. Remeter à S.R.H. da D.A.J. e D.F. para desenvolverem o procedimento legal. ----------------- 

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

18 – LOJINHA SOCIAL DE VAGOS – RECICLAGEM DOS RESIDUOS TEXTEIS ARMAZENADOS – 

PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM A EMPRESA H.SARAH TRADING, LDA ------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação da técnica superior de Serviço Social, dr. Lina Ferreira, datada de 12 de junho de 2013, 

onde propõe a celebração de protocolo de colaboração com a empresa H. Sarah Trading, por apresentar 

condições mais vantajosas, no que diz respeito às condições de recolha dos têxteis, bem como à 

compensação financeira que propõem atribuir anualmente. Propõe, ainda, que a compensação 

financeira, recebida anualmente, seja repartida pelas IPSS aderentes, que ficarão com a 

responsabilidade de entregar à empresa o respetivo recibo. ----------------------------------------------------- 

• Proposta de colaboração da empresa referida, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

19 – BIBLIOTECA DE PRAIA – ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO AO FIM-DE-

SEMANA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 ------------------------------------------------------------ 

Presente a informação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, datada de 12 de junho de 2013; -- 

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

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

20 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 

BALNEÁRIOS EM 2012 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ---------------------------------------------------------- 

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

• Ofício da Junta de Freguesia da Boa Hora, com referência nº 59/2012, datado de 29 de outubro de 2012, 

a informar sobre os encargos com o pessoal contratado para limpeza e manutenção de balneários das 

Praias da Vagueira, Areão e Parque de Merendas. ---------------------------------------------------------------- 

• Informação de Compromisso nº 2468; ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 7.236,02€ (sete mil duzentos e 

trinta e seis euros e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 – ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE OUCA 2012/2013 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA 

BAILES – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento da Associação de Festas de Ouca, datado de 4 de junho de 2013, solicitando “isenção do 

pagamento de taxas da licença de baile” a realizar no dia 23 de junho de 2013. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor vereador dr. Marco Domingues 

de 12 de junho de 2013, que isentou do pagamento da taxa. ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22 – ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS - 

BALANCETE REFERENTE ÀS FESTAS 2013 ------------------------------------------------------------------------ 

Presente comunicação da Associação de Festas do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, datado de 05 

de junho de 2013, a enviar o balancete referente às Festas da Vila de Vagos 2013. ------------------------------------- 

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

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

23 – PAGAMENTOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

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

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

24 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, e da Divisão Administrativa e 

Jurídica (Expediente Geral), no período de 30 de maio a 12 de junho, ambos do ano 2013, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCESSO Nº DEU – 01/2010 ------------------------ 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação do projetista, arquiteto Miguel Marcelino, Sociedade Unipessoal, lda de 19 de fevereiro 

de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parecer da técnica superior, senhora engenheira Ana Vilão, de 24 de maio de 2013; ------------------------ 

• Parecer do CDEP, de 27 maio de 2013; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do técnico superior, senhor dr. Pedro Samagaio, de 03 de junho de 2013; ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar informação jurídica sobre a possibilidade legal de 

deduzir o valor de erros e omissões nas faturas que vierem a ser emitidas pelo projetista pela prestação de 

serviços no âmbito do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remeter ao senhor dr. Pedro Samagaio para parecer. ------------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL -------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:----------------------------------------------------------- 

«PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------- 

Empreitada: Drenagem de Águas Pluviais e Residuais da Zona Sul ------------------------------------------------------ 

Proc. nº 6.2.2 - 08 / 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto: Ofício da ADRA, com a refª 3019/2013, de 15/05/2013 -------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração os seguintes factos: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Em 13 de Maio de 2010 foi outorgado entre o Município de Vagos e o Consórcio Manuel Francisco de 

Almeida, S. A. / Manuel Vieira Bacalhau, Lda o contrato escrito da empreitada referida em epígrafe, a 

executar no prazo de 36 meses, no montante de 7.115.162,62 €, porquanto se justificava, apesar de não ter 

sido obtido financiamento das obras em questão no âmbito da candidatura previamente apresentada ao 

POVT, face ao compromisso da ADRA em assumir a posição contratual do Município de Vagos no 

procedimento concursal identificado em epígrafe e na assumpção do compromisso de assumir e pagar a 

construção da rede de Drenagem de Águas Residuais e pelo facto da SIMRIA assumir e pagar a construção 

da ETAR de Ponte de Vagos, destino final dos efluentes recolhidos por aquela rede de drenagem; ------------ 

2. Tudo isto, na sequência do Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e um Conjunto de 

Municípios, incluindo Vagos e do Contrato de Gestão entre as mesmas entidades e a Águas da Região de 

Aveiro (ADRA), tendo sido outorgada, em 13 de Setembro de 2010, a Cessão da Posição Contratual, a 

favor da AdRA, da empreitada em causa; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. No Contrato de Cessão da Posição Contratual e na sequente adenda, porquanto se verificou que o POVT 

não financiaria ao Município de Vagos a rede de drenagem de águas pluviais, este vinculou-se, de acordo 

com o projecto submetido ao procedimento concursal, a realizar trabalhos, referentes a águas pluviais e 

pavimentações, num montante mínimo de 1.862.913,35 €; ------------------------------------------------------------ 

4. Os trabalhos que o município pretendia e pretende realizar, – e que se caracterizam maioritariamente pela 

regeneração urbana de aglomerados de raia da via municipal EM 598 e da própria via, cuja importância e 

hierarquia na rede municipal é muito relevante porquanto suporta todos os movimentos pendulares do sul 

do concelho e concelhos vizinhos até à intersecção em Santo André da EN 109 e A 17, e prende-se com a 

resolução de sérios problemas de segurança rodoviária hoje instalados, apesar das medidas provisórias de 

sinalização que vêm sendo tomadas - e que totalizam aquele montante, acham-se suspensos quer porque 

ainda não foi legalmente possível obter visto do Tribunal de Contas para a despesa associada, face à 
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impossibilidade de apresentar candidatura ao Maiscentro para efeitos de financiamento, por inexistência 

de concursos, quer porque subsistem graves razões de incumprimento contratual, violação do projecto e do 

caderno de encargos, pelo consórcio contratado, que impõe ao município severas reservas quanto à boa 

execução dos mesmos e obrigam o Dono de Obra, a ADRA, a ponderar a rescisão contratual; ---------------- 

5. Por outro lado, a questão financeira, apesar do impedimento do acesso aos fundos comunitários e as 

limitações provenientes da Lei dos Compromissos e Pagamentos e Atraso (LCPA) e da Lei das Finanças 

Locais e normas do Orçamento de Estado (2011, 2012 e 2013), pode ser ultrapassada com a consignação 

de receitas da venda de água pelo município ao dono de obra (cerca de 240 mil euros), não é a questão 

central; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Analisando o processo, em particular as 114 actas da fiscalização da empreitada, e as sucessivas queixas 

de munícipes e juntas de freguesia envolvidas, verifica-se uma reiterada violação de normas de segurança e 

de normas técnicas no decurso da execução dos trabalhos, sendo clara e ostensiva a violação do contrato 

de empreitada, do projecto, do caderno de encargos e do procedimento concursal; ------------------------------ 

7. São inúmeros os acidentes graves por violação de normas de segurança, são inúmeros os casos de 

destruição inusitada de infra-estruturas municipais por má execução técnica dos trabalhos, são constantes 

as interrupções injustificadas, quase abandono, dos trabalhos, é grosseira a péssima reposição das vias 

destruídas e, presume-se pelas reclamações, persiste a possibilidade de os trabalhos contratados não 

estarem a serem executados conforme o projecto e o caderno de encargos, sendo oportuna a execução de 

inspecção por entidade terceira ás condutas, aos materiais usados e ás valas da rede de drenagem; ---------- 

8. Conforme se pode constatar, reafirma-se, pelas cópias das Actas e pela consulta de ofícios e e-mails 

existentes no processo, a execução dos trabalhos, a limpeza e a conservação dos pavimentos têm decorrido 

de modo pouco satisfatório e “o Consórcio apesar dos alertas tem vindo a descurar estes assuntos”;--------- 

9. Aqui chegados, somos levados a concluir que o Consórcio adjudicatário não reúne condições técnicas para 

concluir satisfatoriamente os trabalhos contratados; ------------------------------------------------------------------ 

10. Informa-se ainda que, em sede de conta final, caso o valor global dos trabalhos realizados seja inferior em 

mais de 20% ao valor objecto de cessão contratual, teria o consórcio direito a indemnização, calculada 

conforme o estipulado no artigo 35.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, ou seja 10% do valor dos 

trabalhos não realizados nessa diferença;-------------------------------------------------------------------------------- 

       Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos seguintes: --------------------------------- 

a) Não autorizar o dono de obra e o consórcio a realizar os trabalhos que na cessão contratual seriam 

encargo do Município de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Notificar o dono de obra para ordenar ao consórcio a reposição integral das áreas pavimentadas ou a 
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execução das cauções depositadas para esse efeito; ------------------------------------------------------------------- 

c) Notificar o dono de obra para a execução de inspecção por entidade terceira às condutas, aos materiais 

usados e às valas da rede de drenagem; -------------------------------------------------------------------------------- 

d) Sem prejuízo do que antecede, solicitar ao dono de obra que pondere a rescisão contratual por 

incumprimento do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Caso não seja, de imediato, adoptada a medida supra referida na alínea b), o município reserva-se o 

direito de accionar judicialmente o dono de obra e/ou o consórcio. ------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal - Vagos, 12 de Junho de 2013» ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra, apresentada pelo senhor Presidente.  

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceder em conformidade. ------------------------------------------------ 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JORGE MANUEL SANTOS FRANCISCO – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

284/80 – PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do técnico superior, senhor arquiteto Manuel Tavares de 16 de maio de 2013; ---------------------- 

• Parecer da CDGU, de 17 maio de 2013; ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração/retificação de loteamento requerida e 

notificar o requerente nos termos dos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------- 

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

2 - FRANCISCO ADELINO XAVIER ESTEVES MADEIRA PINA - RECLAMAÇÃO - PROC.º N.º 

04471/07 – PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da drª Isabel Lima Soares, mandatária dos senhores dr. Francisco Adelino Xavier Esteves 

Madeira Pina e drª Maria de Fátima da Mota Barros Marinho Pina, datada de 18 de abril de 2013; ------- 

• Auto de Vistoria, ordenado por despacho do senhor Presidente de 22 de fevereiro e, datado de 16 de 

abril ambos de 2013 referente ao processo n.º 109/93, respeitante à reclamação apresentada por 

Francisco Adelino Xavier Esteves Madeira Pina, contra António Tavares Marques, em virtude deste ter 

procedido à execução de uma cobertura sem licença municipal no edifício situado na Rua 5, bloco 263, 
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Quinta de Boa-Hora, na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo aos serviços jurídicos da autarquia na 

pessoa do dr. Pedro Samagaio para que inicie procedimento para reposição de legalidade. ---------------------------- 

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

3 – MANUEL CRUZ COSTA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 1/08 – VAGOS – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO 03/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento de Manuel Cruz Costa, datado de 21 maio 2013; ------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2013; ------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a proposta apresentada pelo requerente e notificá-lo 

para proceder à liquidação imediata das taxas devidas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

4 - CONSTROÍLHAVO – IMOBILIÁRIA, S.A. – LOTEAMENTO URBANO N.º 19/87 --------------------- 

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

• Exposição datada de 08 de abril de 2013; --------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da CDGU de 24 de maio de 2013; --------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do dr. Pedro Samagaio, datado de 30 de maio de 2013; --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção declarar a caducidade. ---------------------------- 

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

E - EXTRAS 

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

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 

deliberação nos termos do artº 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – JOSE LUIS MAGALHÃES E ERMELINDA PEDROGAM DOS SANTOS – ALTERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO N.º 13/91 – LAVANDEIRA ---------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento datado de 6 de maio e registado na CMV em 10 de maio de 2013; ---------------------------- 

• Informação do técnico superior senhor, dr. Nuno Carvalho, de 21 de maio de 2013; ------------------------ 

• Informação do técnico superior senhor arquiteto Manuel Tavares datada de 07 de junho de 2013; -------- 
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• Parecer de técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 11 de junho de 2013; ---------------------------- 

• Despacho de concordância com as informações prestadas da senhora CDGU, de 11 de junho de 2013;--- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao presente loteamento de acordo com os 

pareceres supra identificados. À DGU para procedimento. ----------------------------------------------------------------- 

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

2 – ACORDO DE PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

CENTRO, I.P. E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------- 

Presente o acordo de parceria supra, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte 

integrante da presente ata, assinado em 31 de agosto de 2011. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificá-lo. ----------------------------------------------------- 

Ao CDGI para procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JUNHO -------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor CDF, de 14 de junho de 2013 propondo o aumento temporário de fundos 

disponíveis no montante de 300.000,00€ (trezentos mil euros) por conta de receitas próprias de agosto, 

100.000,00€ (cem mil euros) e de setembro, 200.000,00€ (duzentos mil euros). ---------------------------------------- 

A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012,de 21 de 

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da 

informação supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À D.F. para procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – EMPREITADA – PROC.º DEU – E 01/2010 – 

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do projetista, de 13 maio de 2013; ------------------------------------------------------------------ 

• Informação técnica superior, eng.ªAna Vilão, de 24 de maio de 2013; ----------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, eng. José Silvestre, de 29 de maio de 2013; --------------------------------- 

• Proposta de deliberação do senhor CDEP, de 11 de junho de 2013; -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não executar, retirando da empreitada, o sistema de 

aproveitamento de água da chuva para rega, por se mostrar inadequado. Mais deliberou, por unanimidade, que a 

DGI execute um poço em manilhas com as características apresentadas na informação técnica. --------------------- 
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Às Divisões de EP e GI para procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – CARGOS DIRIGENTES – JÙRI – PROPOSTA ---------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

 « PROPOSTA 

---------- Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos: -------------------------------- 

---------- Tendo em consideração que entrou em vigor no dia 01 de abril de 2013, a nova Organização dos 

Serviços Municipais, publicada no Diário da República, 2ª Série, nº 53 de 15 de março de 2013, aprovada pela 

Câmara Municipal de Vagos em reunião ordinárias realizadas nos dias 20 de novembro de 2012 e 26 de 

fevereiro de 2013 e Sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 28 de dezembro de 2012. -------------------- 

---------- Tendo em consideração a primeira alteração ao mapa de pessoal, a qual foi aprovada na reunião do 

executivo, datada do dia 05 de março de 2013 e na Sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 22 de 

março de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Tendo em consideração que, para dar cumprimento ao disposto no artigo 13º da Lei 49/2012, de 29 de 

agosto, foram enviados convites, para integrar o júri dos procedimentos concursais, de entre personalidades 

cuja a atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

administração  local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Tendo em consideração os meus despachos datados do dia 27 de março de 2013, a nomear titulares 

para os cargos de direção intermédia de 1º, 2º e 3º graus, em regime de substituição. -------------------------------- 

---------- No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 68 º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

estipulado na Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 

organismos da administração central, regional e local, alterada e republicada pela Lei nº 51/2005, de 30 de 

Agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local 

pela Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, proponho a abertura dos seguintes procedimentos concursais: -------------- 

• 1 Lugar para Diretor do Departamento de Controlo Interno (Dirigente Intermédio de 1º Grau); ----------------- 

• 1 Lugar para Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (Dirigente Intermédio do 2º Grau); ------------------------ 

• 1 Lugar para Chefe da Divisão Financeira (Dirigente Intermédio do 2º Grau); -------------------------------------- 

• 1 Lugar para Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (Dirigente Intermédio de 2º Grau); ----------------- 
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• 1 Lugar para Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (Dirigente Intermédio do 2º Grau); ----------------- 

• 1 Lugar para Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica (Dirigente Intermédio de 2º Grau); --------------------- 

• 1 Lugar para Dirigente do 3º Grau para a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social; -------------------------- 

---------- O Júri dos procedimentos concursais terá a seguinte composição: -------------------------------------------- 

---------- Diretor do Departamento de Controlo Interno – Dirigente Intermédio do 1º Grau: ------------------------- 

Presidente: Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. ---------------------------- 

Vogais efetivos: Dr. Marco António Ferreira Domingues, Vereador Permanente e com o Pelouro dos Recursos 

Humanos e Drª. Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos; ------------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Vereador Permanente e com Pelouro Financeiro e 

trabalhador a definir pelo município de Ovar. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para os restantes procedimentos concursais (Chefes de Divisão do 2º Grau Intermédio e Dirigente do 

3º Grau Intermédio), terá a seguinte composição: --------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. ----------------------------- 

Vogais efetivos: Engº. António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de Controlo Interno e Drª. 

Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos. ---------------------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr. Marco António Ferreira Domingues, Vereador Permanente e trabalhador a definir pelo 

município de Ovar).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Métodos de seleção a aplicar nos procedimentos concursais para os cargos de direção intermédia do 

1º, 2º e 3ºgrau: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção (Pública). --------------------------------- 

--------- Para efeitos do disposto no número 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que a Câmara 

Municipal aprove a presente proposta e que a mesma seja remetida à Assembleia Municipal para aprovação ---- 

Vagos, 17 de junho de 2013 - O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz » ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la e remeter à Assembleia Municipal para aprovação.-- 

À secção de RH do DAJ para procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – MAIS VAGOS – ORGÃOS SOCIAIS --------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear os seguintes representantes para os órgãos sociais da 

MaisVagos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Para o Conselho de Administração, o senhor Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz; ---------- 

• Para a Mesa da Assembleia Geral, o senhor Vereador, dr. Silvério Rodrigues Regalado. ------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Não houve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 24 minutos. ------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

________________________________________ 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 

 

 

 


