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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 16/2014, de 30 de julho 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia trinta de julho de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e dois minutos, no edifício da 

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

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

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

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior. 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 da senhora 

Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivo de férias. --------------------------------------- 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – ACORDO ENTRE O GOVERNO E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 

PORTUGUESES (ANMP) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Acordo entre o Governo e a ANMP, de 08 de julho de 2014; ------------------------------------------- 

• Ofício da ANMP, de 09 de julho de 2014; ----------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2014. ----------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS – ACORDOS DE EXECUÇÃO -------------------- 

Presente Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, que a 

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

“Minuta de Acordo de Execução de delegação de competências nas Juntas de Freguesia 
Nota Preambular 

1. Considerando que, no pretérito dia 30 de setembro, entrou em vigor a Lei nº 75/2013, a qual 

estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico de transferência de competências do Estado para as 

Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico; 

2. Considerando que, nos termos do disposto no art.º 131º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, os municípios concretizam a delegação de competências nas freguesias em todos os 

domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das 

atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as competências das 

câmaras municipais previstas no art.º 132º da retro citada Lei; 

4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se através da celebração de 

um Acordo de Execução, sendo este um verdadeiro contrato interadministrativos, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art.º 120º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de tais acordos de 

execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, subsidiariamente, o Código dos Contratos 

Públicos e o Código do Procedimento Administrativo; 

6. Considerando que na concretização da delegação de competências e no respeito pelos 

princípios da igualdade e da não discriminação, o Município teve em linha de conta, 

designadamente, os mesmos critérios que estão subjacentes à atribuição do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro, por parte do Estado, às Juntas de Freguesia; 

7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução coincide com a duração do 

mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 134º, do 

Anexo I, da referida Lei; 

8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após a instalação do órgão 

deliberativo do Município, não determinando a mudança de titulares dos órgãos do município e 

da freguesia a sua caducidade, de acordo com o disposto no nº 3, do art.º 134º, do Anexo I, da 

mesma Lei; 

9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as devidas adaptações, o 

disposto no nº 3, do art.º 115º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

10. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de ------------------------ 

garante uma prestação de serviços de qualidade à sua população, através de uma utilização 

racional dos recursos que para tal lhes é disponibilizada; 

11. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o disposto na alínea I), do nº 

1, do art.º 33º, discutir e preparar com as juntas de freguesia Acordos de Execução do exercício 

das competências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no art.º 132º da mesma Lei; 

12. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia autorizar a celebração de 

acordos de execução entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea g), do nº 1, do art.º 9º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 
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ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NA JUNTA DE FREGUESIA DE ------------------------------------ 

 

Entre, 
A Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da Saudade, 

3840-420 Vagos, representada neste ato pelo Presidente da Câmara, e com poderes para o ato, 

conforme o disposto nas alíneas a) e c) do nº 1, e na alínea f) do nº 2, do art.º 35º, do Anexo I, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente 

autorizado por deliberação camarária de __ de __________de 2014, 

e, 
A Junta de Freguesia de ________________________, contribuinte nº _______________, com 

sede na ________________________________, representada neste ato pelo Presidente da Junta 

de Freguesia de _____________________, e com poderes para o ato, conforme o disposto nas 

alíneas a) e g), do nº 1, do art.º 18º, do Anexo I, da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizado por deliberação de __ de 

__________________ de 2014. 

É celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas a), d), do nº 1, e alínea a) do nº 2, do art.º 132º e 

nos termos do art.º 133º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, o presente 

Acordo de Execução, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Cláusula 1ª 

Identificação das competências cujo exercício é objeto 
de delegação da Câmara Municipal na Junta de Freguesia 

O presente Acordo de Execução tem por objeto o exercício da delegação de competências da 

Câmara Municipal de Vagos na Junta de Freguesia de _________________, que a seguir se 

identificam: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros; 

c) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

d) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

 

Cláusula 2ª 

Forma do Acordo 
O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado por escrito e é 

constituído pelo respetivo clausulado e anexos que dele fazem parte integrante. 

 
Cláusula 3ª 

Fontes Normativas do Contrato 

1. Na execução do presente Acordo dever-se-á observar: 

a) O respetivo clausulado e o estatuído nos anexos que dele fazem parte integrante; 

b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

2. Subsidiariamente dever-se-á observar: 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, consagrado no DL nº 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 
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b) O Código do Procedimento Administrativo. 

 

Cláusula 4ª 

Prazo do Acordo 
O período de vigência do presente Acordo de Execução coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo do Município de Vagos, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados, 

e sem prejuízo do disposto na Cláusula 25ª. 
 

Capitulo II 

Condições gerais sobre a forma de execução das competências objeto de delegação 
 

Secção I 

Cláusula 5ª 
Gestão e manutenção de espaços verdes 

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, múltiplos espaços verdes 

municipais, de diferentes dimensões e características, de livre acesso público, cuja gestão e 

manutenção constituem objeto do presente acordo de delegação de competências. 

2. Os espaços verdes cuja gestão e manutenção é delegada, no âmbito do presente acordo de 

execução, na Junta de Freguesia Outorgante, todos eles localizados na circunscrição de 

intervenção territorial da freguesia, encontram-se, devidamente, identificados no Anexo III do 

presente Acordo. 

3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem, nomeadamente, a 

conservação, arranjo e limpeza de espaços verdes ajardinados municipais. 

4. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos 

necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção critérios como a dimensão da 

área verde a tratar, tipologia dos espaços e o desgaste a que estão sujeitos. 

 

Secção II 
Cláusula 6ª 

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros 

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, múltiplas vias e espaços públicos, 

sargetas e sumidouros, cuja manutenção constitui objeto do presente acordo de delegação de 

competências. 

2. A limpeza dessas vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros compreendem, nomeadamente, 

a conservação, o arranjo e limpeza, a aquisição de materiais e o aluguer de máquinas e de 

equipamentos. 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos 

necessários à prossecução do interesse público, não abrangendo as obras que, pela sua natureza 

e características, tenham carater supra paroquial. 

 
Secção III 

Cláusula 7ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados 
1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, o espaço destinado à realização das 

Feiras, cuja gestão e manutenção constitui objeto do presente acordo de delegação de 

competências. 
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2. A gestão e manutenção dos espaços de realização das Feiras compreendem, nomeadamente, a 

marcação de lugares, a limpeza de tais espaços, a cobrança do lugar ou da banca, de acordo com 

as taxas aprovadas em sessão da assembleia de freguesia. 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos 

necessários à prossecução do interesse público. 

 

Secção IV 
Cláusula 8ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 
1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, os estabelecimentos de ensino de 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, identificados no Anexo II, cuja manutenção 

constitui objeto do presente acordo de delegação de competências. 

2. A manutenção desses estabelecimentos de ensino compreende, nomeadamente, a realização de 

pequenas reparações, designadamente a substituição de vidros, fechaduras ou dobradiças; a 

reparação de aparelhos de aquecimento; a substituição de lâmpadas; a regularização do piso dos 

recreios; a reparação de pavimentos e outras similares. 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos 

necessários à prossecução do interesse público, abrangendo as reparações que, pela sua natureza 

e características, não envolvam meios técnicos especializados ou montantes financeiros 

considerados desadequados a uma pequena reparação. 

 
Capitulo III 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução das competências delegadas 

 
Cláusula 9ª 

Direitos do Primeiro Outorgante 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: 

a) Verificar o estado de manutenção e gestão dos espaços verdes; 

b) Solicitar ao Segundo Outorgante informações e documentação, nos termos da Cláusula 

20ª; 

c) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito das reuniões fixadas 

no nº 3, da Cláusula 19ª. 

 
Cláusula 10ª 

Direitos do Segundo Outorgante 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro Outorgante apoio técnico no 

planeamento de todas as intervenções emergentes da boa execução do presente Acordo. 

 

Cláusula 11ª 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

No âmbito do presente Acordo de Execução, o Primeiro Outorgante obriga-se a: 

a) Verificar o cumprimento do Acordo de Execução nos termos da Cláusula 20ª; 

b) Elaborar um relatório anual de análise, de acordo com o fixado no nº 2, da Cláusula 17ª. 

 

Cláusula 12ª 
Obrigações do Segundo Outorgante 

No âmbito do presente Acordo de Execução, o Segundo Outorgante obriga-se a: 
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a) Proceder de forma correta e equilibrada à gestão e manutenção dos espaços verdes; 

b) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e 

sumidouros; 

c) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço destinado à realização das 

Feiras; 

d) Proceder de forma correta e equilibrada às pequenas reparações nos edifícios de ensino 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 
e) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e economia, no cumprimento 

das competências delegadas; 

f) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada uma das 

competências objeto do presente acordo; 

g) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente Acordo de 

Execução, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por estes originadas; 
h) Proceder à aquisição ou aluguer de equipamentos móveis e maquinaria, necessários à 

integral realização das tarefas de gestão e manutenção de espaços verdes e limpeza das vias e 

espaços públicos, sarjetas e sumidouros, e pequenas reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, inseridos na área da freguesia; 

i) Proceder à aquisição de todos os materiais e combustíveis necessários à prossecução das 

suas atribuições; 
j) Entregar ao Primeiro Outorgante os relatórios a que se refere o nº 1, da Cláusula 17ª. 

 

Capítulo IV 
Recursos Financeiros, Patrimoniais e Humanos 

 

Cláusula 13ª 
Estudos 

A concretização das transferências de Recursos Financeiros encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Acordo de Execução, e no estrito 

cumprimento das disposições combinadas previstas, respetivamente, no nº 2, do art.º 135º e nº 3, 

do art.º 115º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 
Cláusula 14ª 

Recursos Financeiros 

1. A fixação dos recursos financeiros necessários ao exercício das competências legalmente 

delegadas é efetuada de acordo com os critérios relacionados com a caracterização geográfica, 

demográfica, económica e social, e outros não especificados, da freguesia de ________________, 

sendo, em sua concretização, considerados 75% dos valores atribuídos pelo FEF (Fundo de 

Equilíbrio Financeiro) a cada freguesia. 

2. Para o exercício das competências legalmente delegadas, a Câmara Municipal de Vagos 

compromete-se a proceder à transferência da verba referida no número seguinte da presente 

cláusula.  

3. O valor anual a transferir e a atualizar conforme o que vier a ser definido pelos futuros 

Orçamentos de Estado, a título de transferências correntes, para a freguesia de 

_______________ é de € 00.000,00 (aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa). 

4. As transferências da verba prevista no número anterior serão efetuadas em 4 (quatro) 

prestações, nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro. 
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Cláusula 15ª 

Recursos Patrimoniais 

As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos patrimoniais do Município de Vagos à 

execução do presente contrato, por não se revelar necessário, sem prejuízo de eventual alteração 

que possa ocorrer, por acordo entre os outorgantes, caso venha a mostrar-se necessário para o 

adequado exercício das competências legalmente delegadas. 

 

Cláusula 16ª 

Recursos Humanos 
Para o exercício das competências legalmente delegadas, e mediante a aplicação dos princípios, 

critérios e fatores definidos nos mesmos termos da atribuição do FEF (Fundo de Equilíbrio 

Financeiro), compete à Junta de Freguesia de __________________ assegurar os recursos 

humanos inerentes ao cumprimento das competências delegadas. 

 

Capítulo V 
Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento 

das condições de execução do Acordo 

 
Cláusula 17ª 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia 

1. O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, relatórios trimestrais de 

avaliação da execução do presente Acordo. 

2. O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios referidos no número anterior 

até ao dia 10 do mês seguinte a que disser respeito o trimestre. 

 

Cláusula 18ª 

Relatórios e sua periodicidade 
1. Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula anterior e para cada ano de 

vigência do presente contrato, os trimestres referem-se aos períodos abaixo indicados: 

- 1º trimestre: 01 de janeiro a 31 de março; 

- 2º trimestre: 01 de abril a 30 de junho; 

- 3º trimestre: 01 de julho a 30 de setembro; 

- 4º trimestre: 01 de outubro a 31 de dezembro. 

2. O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais que visem melhor 

compreensão da satisfação do interesse público. 

 
Cláusula 19ª 

Verificação dos relatórios e seu conteúdo mínimo 

1. Os relatórios trimestrais ficam sujeitos a apreciação do Primeiro Outorgante, devendo ser 

aprovados ou retificados no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data da sua receção. 

2. Sempre que o Segundo Outorgante se oponha à retificação prevista no número anterior, deve 

apresentar, nos 5 dias úteis subsequentes, reclamação concretizando a natureza dos vícios, erros 

ou faltas relativas à proposta de correção do Primeiro Outorgante, sob pena de se considerar 

aceite a retificação. 

3. Sempre que os Outorgantes do presente Acordo entendam necessário, podem reunir 

trimestralmente, devendo, para o efeito, ser elaborada ata da reunião. 
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Cláusula 20ª 
Verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente Acordo de Execução, 

mediante a realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções 

realizadas pelo Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e documentos 

que considere necessários. 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da verificação do cumprimento 

do objeto do Acordo de Execução, deverão ser aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo 

Outorgante, devendo este proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com fundamento nas informações 

produzidas, quer pelos seus serviços técnicos, quer pelo Segundo Outorgante. 

 

Cláusula 21ª 
Ocorrências 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por escrito ou por contacto 

pessoal, imediatamente após o seu conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa 

afetar, significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências a que se refere a 

Cláusula 1ª do presente Acordo. 
 

Capítulo VI 
Regras de modificação e resolução do Acordo de Execução 

e 
Identificação de situações de incumprimento contratual 

 
Cláusula 22ª 

Modificação do Acordo de Execução 
1. O presente Acordo de Execução pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 

sempre que as circunstâncias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a 

delegação de competências tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a 

exigência das obrigações, por si, assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não 

estejam cobertas pelos riscos próprios do Acordo de Execução. 

2. A modificação do Acordo de Execução obedece à forma escrita. 

 
Cláusula 23ª 

Resolução pelas Partes Outorgantes 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos administrativos constantes do 

Código dos Contratos Públicos, as partes podem resolver o presente Acordo de Execução quando 

se verifique: 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos outorgantes; 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, a Primeira 

Outorgante deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3, 

do art.º 115º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Cláusula 24ª 
Revogação 

O presente Acordo de Execução não é suscetível de revogação. 
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Cláusula 25ª 

Cessação 

1. O período de vigência do Acordo de Execução coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo do município, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados. 

2. O Acordo de Execução considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal de 

Vagos, não determinando a mudança dos titulares dos órgãos do Município de Vagos e da 

Freguesia de _________________, a sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo 

autorizar a denúncia deste Acordo, no prazo de seis meses após a sua instalação. 

 
Capítulo VII 

Comunicações, prazos e foro competente 

 
Cláusula 26ª 

Regime das notificações e comunicações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas através de correio eletrónico, com aviso 

de receção e leitura, para o respetivo endereço eletrónico identificado, pelas partes, neste Acordo 

de Execução, salvo quando esta não for possível ou se mostrar inadequada. 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Acordo de Execução deverá ser 

comunicado à outra parte. 

Cláusula 27ª 
Regime das notificações e comunicações 

Os prazos previstos neste Acordo de Execução são contínuos. 

 
Cláusula 28ª 

Foro competente 

Para a resolução de quaisquer litígios entre as Partes sobre a interpretação e execução deste 

Acordo de Execução de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 29ª 

Entrada em vigor 

O presente Acordo de Execução produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro. 

Parágrafo único: 

A minuta deste Acordo de Execução foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Vagos, realizada no dia __ de ____________ de 2014 e, em conformidade com o disposto na 

alínea m), do nº 1, do art.º 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e submetido à 

sessão da Assembleia Municipal de Vagos, realizada no dia __ de ___________ de 2014, para 

efeitos de autorização, nos termos da alínea k), do nº 1, do art.º 25º, do Anexo I, da mesma Lei, e 

presente à reunião da Junta de Freguesia de _______________, em conformidade com o disposto 

nas alíneas i) e j), do nº 1, do art.º 16º, do Anexo I, da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de ____________________, realizada no dia __ de __________ de 

2014, para efeitos de autorização, nos termos da alínea g), do nº 1, do art.º 9º, do Anexo I, da 

mesma Lei. 
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Anexo I 

Apuramento de custos incorridos pelo Município de Vagos com as áreas de competência que 

foram transferidas para as freguesias pela Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 
 

De acordo com o disposto no artigo 132º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, passam a ser 

competência das Juntas de Freguesias (JF): 

� Gerir e assegurar a manutenção de Espaços Verdes; 

� Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

� Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

Assim sendo, foram apurados para cada freguesia os custos diretos anuais suportados pelo 

Município de Vagos (MV), nas áreas de competência acima descriminadas, com base nas folhas 

diárias de atividade preenchidas pelos funcionários. Foram considerados os custos incorridos 

pelas secções que prestam a sua atividade no sentido de assegurar os trabalhos necessários 

relacionados com as competências que foram transferidas para as JF, nomeadamente: 

� Secção de Espaços Verdes; 

� Secção de Vias de Comunicação; 

� Secção de Higiene e Limpeza Urbana (foram considerados apenas custos relacionados 

com a limpeza urbana); 

� Secção de edifícios; 

� Unidade de Escolas. 

Tendo como objetivo a análise financeira dos custos suportados pelo MV, com as competências 

alvo de transferência, foi definido o horizonte temporal de dois anos, 2012 e 2013. 

Atenda-se para o facto da contabilidade analítica (CA) apenas estar a reportar informação 

completa e viável a partir do segundo semestre de 2012, consequentemente houve necessidade de 

estimar custos de um semestre de 2012.  

Assim sendo, no ano de 2012 foram apurados os custos diretos reais do segundo semestre de 

2012, tendo sido estimados os restantes 6 meses. No ano de 2013 foram apurados os custos 

diretos reais imputados às freguesias. Os custos apurados englobam as matérias-primas, mão-de-

obra direta e a atividade de máquinas e viaturas. 

Constatamos que os custos totais diretos reais imputados em 2012 e 2013 às freguesias 

ascenderam a 348.635,68€ e 336.730,73€, respetivamente. 

Os quadros seguintes detalham os custos imputados às freguesias, no âmbito das competências 

transferidas, por áreas de intervenção dos serviços operacionais. 

 
Ano de 2012 

Áreas de intervenção Custo anual % 

Espaços Verdes 96.351,02 € 28% 

Vias de Comunicação   195.830,80 € 56% 

 Limpeza Urbana 17.216,84 € 5% 

Edifícios 13.880,20 € 4% 

Escolas 25.356,82 € 7% 

TOTAL* 348.635,68 € 

*) 6 Meses de custos reais e 6 meses de custos estimados  
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Ano de 2013 

Áreas de intervenção Custo anual % 

Espaços Verdes 103.074,14 € 30% 

Vias de Comunicação   179.782,35 € 52% 

 Limpeza Urbana 22.824,02 € 7% 

Edifícios 17.329,45 € 5% 

Escolas 13.720,77 € 4% 

TOTAL 336.730,73 € 

 
Podemos concluir que o MV incorreu numa média anual de custos na ordem dos 342.000,00€ com as 

Freguesias, nas áreas alvo de transferência de competências. 

 
ANEXO II 

 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO POR FREGUESIA (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) 

 
 

  PRÉ - ESCOLAR 1º CICLO 

Calvão 2 Calvão     Cabecinhas 2 
Calvão    

Cabecinhas 

Fonte Angeão Covão do Lobo 0 0 0 0 

Gafanha da Boa Hora 0 0 0 0 

Ouca 1 Ouca 1 Ouca 

Ponte Vagos Santa Catarina 0 0 0 0 

Soza 2 
Soza              

Salgueiro 
2 

Soza          

Salgueiro 

Santo André 1 Santo André 1 Vigia 

Vagos Santo António 2 Vagos             Lomba 3 
Vagos             

Lombomeão   

Quintã 

Totais 8 
 

9 
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ANEXO III 

 
GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS 

LOCALIZADOS NA ÁREA GEOGRÁFICA DA FREGUESIA 
 

Para efeitos do disposto na alínea a) da cláusula 1ª da Minuta do Acordo de Execução, são apenas 

considerados os espaços verdes urbanos, que se encontram integrados no domínio público municipal, 

não abrangendo os espaços verdes que, pela sua natureza, características e dimensões tenham caráter 

supra paroquial.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de Acordo de Execução de 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter às Juntas de Freguesia e posteriormente à Assembleia Municipal para aprovação.  

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 29 de julho de 2014, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 55.646,57 € (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis euros e cinquenta e sete 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

- O.P. nº. 2008 – PAVIAZEMEIS – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 36.182,67 €, para 

pagamento do Auto nº 2 – “Acesso ao Estádio Municipal”. Fatura nº 140262. 

- O.P. nº. 2011 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 6.703,44 €, para pagamento 

do Auto Medição de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões nº 7 – “Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 2528. 

- O.P. nº. 2012 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 954,00 €, para pagamento do 

Auto Medição de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões nº 9 – “Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 2548. 

- O.P. nº. 2013 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 5.103,90 €, para pagamento 

do Auto Medição de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões nº 8 – “Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 2542. 

- O.P. nº. 2014 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 45,87 €, para pagamento do 

Auto nº 1 de Revisão de Preços Provisória de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões Contrato 

Adicional nº 3 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2537 e Nota de Crédito nº 242, no 

valor de 10,90 €. 

- O.P. nº. 2015 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 56,35 €, para pagamento do 

Auto de Revisão de Preços Definitiva de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões – Contrato 

Adicional nº 1 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2535. 
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- O.P. nº. 2016 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 222,12 €, para pagamento do 

Auto nº 1 de Revisão de Preços Provisória de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões – Contrato 

Adicional nº 2 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2536. --------------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 27 de junho 

a 23 de julho e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 11 a 28 de julho, ambos de 2014, 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 -------------------------------- 

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PONTÃO DA RUA 

DA BANDA VAGUENSE --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da 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 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de serviço de elaboração do projeto do pontão da Rua da 

Banda Vaguense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO ANALÓGICO PARA OS CENTROS 

ESCOLARES DA GAFANHA DA BOA HORA E DE FONTE DE ANGEÃO --------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da 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 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de serviço de acesso analógico para os centros escolares 

da Gafanha da Boa Hora e de Fonte de Angeão. ------------------------------------------------------------------- 

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO GRATIFICADO NO ÂMBITO DO 

EVENTO “VAGOS OPEN AIR 2014” ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da 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 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de serviço de policiamento gratificado no âmbito do 

evento “Vagos Open Air 2014”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.4. PARECER GENÉRICO FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

“VAGARAGENS 2014” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da 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 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração 

de contratos de prestação de serviços no âmbito da programação do evento “Vagaragens 2014”. --------- 

O senhor Presidente da Câmara informou, que de todos os procedimentos ao abrigo do presente parecer 

genérico, será dado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÃO DA PISTA DA FLORESTA – “PROVA DE MOTOCROSS” ----------------------- 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, de 02 de julho de 2014, que a seguir 

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

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

 Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 
Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação da Pista da Floresta, doravante designada por APF, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 
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3. Que o evento a realizar pela APF no dia 6 de julho de 2014 – “Prova de Motocross” 

tem caráter pontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o 

estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores 

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

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

Associação da Pista da Floresta, o seguinte apoio: 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico Apoio financeiro 

APF ---------------- 500,00€ 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 2 de julho, de 2014. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; ------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3107, no valor de 500,00 € (quinhentos euros); --------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.2. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ADV – “TORNEIO SELEÇÃO – VAGOS” ------ 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 11 de junho de 2014, que a seguir se 

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

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 

Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação Desportiva de Vagos, doravante designada por ADV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ADV – “Torneio Seleção - Vagos” tem caráter pontual e 

que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 

18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores 

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 
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Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ADV 

– Associação Desportiva de Vagos, o seguinte apoio: 

Nome da 
Associação 

Apoio 
logístico 

Apoio 
financeiro 

ADV 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 2 e 3 de 

julho de 2014, isenta do pagamento das devidas taxas de 

utilização; 

- Lembranças do Município. 

250€ 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 11 de junho, de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”. ------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3106, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); --------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.3. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ADV – “BEACH BASKET VAGUEIRA” -------- 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 11 de junho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 

Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação Desportiva de Vagos, doravante designada por ADV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ADV – “Beach Basket Vagueira” tem caráter pontual e 

que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 

18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores 

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 
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Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ADV – 

Associação Desportiva de Vagos, o seguinte apoio: 

 

Nome da 

Associação 

Apoio 

logístico 
Apoio financeiro 

ADV 

- 2 tabelas da Fabrigimno articuladas 

(transporte para o local do evento, 

montagem e desmontagem); 

- Lembranças do Município. 

250€ 

 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 11 de junho, de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV); -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3110, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); --------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a participação do senhor Vereador. ------------------------------------- 

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

6.4. ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE SANTA CATARINA – ACRESC – “VIII 

BTT ACRESC” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 17 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 

Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação Cultural e Recreativa Santa Catarina, doravante designada por 

ACRESC, é uma entidade com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a 

atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ACRESC – “VIII BTT ACRESC” no dia 12 de outubro de 

2014 tem caráter pontual e cumpre o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 
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5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores 

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

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

seguinte apoio: 

Nome da 

Associação 

Apoio 

logístico 
Apoio financeiro 

ACRESC ---------------------------------------------- 2500€ 

 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 17 de julho, de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”. -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3108, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); ------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, entrou na sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6.5. CENTRO CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO COVÃO DO LOBO ---------------------- 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ , de 23 de julho de 2014, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 1 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 
por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e 
Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 
15.º do PMAAD; 

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

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

Cultural Desportivo e Recreativo do Covão do Lobo, o seguinte subsídio referente ao ano de 

2014: 
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Relatório Final | CCDR Covão do Lobo 

   

1.1. Atletas Federados 

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 16 atletas | Futsal seniores masculinos - 1 520,32€  

� 14 atletas | Futsal juniores masculinos – 623,00€ 

� clube e 2 categorias | seniores e juniores – 485,00€ 

 

Sub-total: 2 628,32€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

contabilizados: 

� 18 atletas menores de 18 anos – 72,00€ 

� 19 atletas com idade compreendida entre os 18 e os 55 anos – 39,00€ 

� 15 atleta com mais de 55 anos – 60,00€ 

 

Sub-total: 170,00€ 

   

1.3. 
Recursos 

Humanos 

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

contabilizados: 

� 1 treinadores de Grau I – 100,00€ 

� 2 treinadores de Grau II – 400,00€ 

� 1 treinadores de Grau III – 300,00€ 

� 1 diretor desportivo – 200,00€ 

  

Sub-total: 1 000,00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 Equipa | Futsal seniores masculinos (2ª divisão nacional) – 3 

500,00€  

� 1 Equipa | Futsal juniores masculinos (divisão única nacional) – 

200,00€  

  

Sub-total: 3 700,00€ 

   

1.5. 
Representatividad

e do Concelho 

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

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 

� 1 Equipa | Futsal seniores masculinos: nível nacional | 2ª divisão – 13 

500,00€ 

� 1 Equipa | Futsal juniores masculinos: nível nacional | divisão única – 1 

500,00€ 

 

Sub-total: 15 000,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 22 498,00€ 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 23 de julho de 2014. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”. ------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3118, no valor de 6.000,00 € (seis mil euros) para o ano em curso 

e 16.498,00 € (dezasseis mil quatrocentos e noventa e oito euros) para exercícios futuros; -------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 6.000,00 € (seis mil 

euros) para o ano em curso e 16.498,00 € (dezasseis mil quatrocentos e noventa e oito euros) para 

exercícios futuros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.6. ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS – AKCV -------------------------------------------- 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, de 12 de junho de 2014, que a seguir 

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

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 1 

Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e 

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

15.º do PMAAD; 

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

PMAAD; 

 

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

Associação de Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio referente ao ano de 2013: 

 

Entidade | Associação de Kempo Chinês de Vagos 

   

1.1. 
Atletas 

Federados 

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 5 desportistas | Kempo Chinês, Graduados: 275.00€  

� 6 desportistas | Kempo Chinês, Não Graduados – classe 1*: 270.00€  

� 59 desportistas | Kempo Chinês, Não Graduados – classe 2*: 2 360.00€  

 

* Em função do tipo de seguro desportivo obrigatório 

 

Sub-total: 2 905.00€ 
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1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

contabilizados: 

� 137 desportistas com menos de 18 anos de idade - 548.00€ 

� 3 desportistas com idade compreendida entre os 18 e os 55 anos - 6.00€ 

 

Sub-total: 554.00€ 

   

1.3. 
Recursos 

Humanos 

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

contabilizados: 

� 3 treinadores de Grau I – 300.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

  

Sub-total: 500.00€ 

   

1.4. Arbitragem Não aplicável. 

   

1.5. 

Representativi

dade do 
Concelho 

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

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Kempo Chinês Sénior: nível Nacional | Única/Última – 1 000.00€  

� 1 equipa | Kempo Chinês Formação: nível Nacional | Única/Última – 

800.00€ 

Sub-total: 1 800.00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 5 759.00€ 

 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 12 de junho, de 2014. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”. ----------------------- 

• Informação de compromisso nº 2309, no valor de 5.759,00 € (cinco mil setecentos e cinquenta e 

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

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 5.759,00 € (cinco mil 

setecentos e cinquenta e nove euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

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

“Entendo que deveria ser ponderada a alteração ao regulamento de atribuição de subsídios, porquanto 

se constata no caso vertente, que a esmagadora maioria dos atletas não são residentes no concelho de 

Vagos". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente declaração foi subscrita pelo senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. --------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.7. ALWAYS YOUNG – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL 

GAFANHA DA BOA HORA – “TORNEIO DE FUTEBOL PRAIA DA VAGUEIRA” ---------------- 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, de 21 de julho de 2014, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 

Considerando: 

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

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Always Young Associação Desportiva Recreativa e Cultural, doravante 

designada por Always Young, é uma entidade com sede no concelho de Vagos que 

promove o desporto e a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e 

promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela Always Young – “Torneio de Futebol Praia da Vagueira”, 

de 2 a 15 de agosto de 2014, tem caráter pontual e que apesar do processo de 

candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não 

limitou o apoio a conceder; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores 

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

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

Associação Desportiva Recreativa e Cultural, o seguinte apoio: 

 

Nome da 
Associação 

Apoio 
Logístico Apoio financeiro 

Always 

 Young ADRC 

Colocação de Areia no Campo 

Estrutura de suporte de rede 

 

1 000€ 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 21 de julho, de 2014. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; ------------------------ 

• Informação de compromisso nº 3109, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). - 

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

6.8. AGRUPAMENTO ESCUTEIROS DE FONTE DE ANGEÃO ------------------------------------------ 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 21 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: atribuição de subsídio. 

Considerando que os diversos agrupamentos de escuteiros necessitam de um subsidio para que 

possam desenvolver as suas atividades; 

Considerando que cada agrupamento tem dimensões diferentes; 

Considerando que cada agrupamento tem custos fixos; 

 

 Nº elementos Montante fixo Montante variável Total 

Agrup. Fonte 

de Angeão 
62 500€ 10€ x 62 = 620€ 1120€ 

Agrup.  Vagos 80 500€ 10€ x 80 = 800 € 1300€ 

Agrup.  Calvão 84 500€ 10€ x 84 = 840 € 1340€ 

Agrup.  Ponte 

de Vagos 
124 500€ 10€ x 124 = 1240 1740€ 

 
Proponho que o Agrup. Escuteiros Fonte de Angeão recebam pelos custos fixos 1120€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Vagos recebam pelos custos fixos 1300€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Calvão recebam pelos custos fixos 1340€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Ponte de Vagos recebam pelos custos fixos 1740€. 

Deixo, no entanto, à consideração de V. Exa. 

Vagos, 21 de julho de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”; -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3111, no valor de 1.120,00 € (mil cento e vinte euros); ------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.120,00 € (mil cento e 

vinte euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.9. AGRUPAMENTO 882 NOSSA SENHORA DE VAGOS – CORPO NACIONAL DE 

ESCUTAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 21 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: atribuição de subsídio. 

Considerando que os diversos agrupamentos de escuteiros necessitam de um subsidio para que 

possam desenvolver as suas atividades; 

Considerando que cada agrupamento tem dimensões diferentes; 

Considerando que cada agrupamento tem custos fixos; 

 

 Nº elementos Montante fixo Montante variável Total 

Agrup. Fonte 
de Angeão 

62 500€ 10€ x 62 = 620€ 1120€ 

Agrup.  Vagos 80 500€ 10€ x 80 = 800 € 1300€ 

Agrup.  Calvão 84 500€ 10€ x 84 = 840 € 1340€ 

Agrup.  Ponte 
de Vagos 

124 500€ 10€ x 124 = 1240 1740€ 

 
Proponho que o Agrup. Escuteiros Fonte de Angeão recebam pelos custos fixos 1120€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Vagos recebam pelos custos fixos 1300€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Calvão recebam pelos custos fixos 1340€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Ponte de Vagos recebam pelos custos fixos 1740€. 

Deixo, no entanto, à consideração de V. Exa. 

Vagos, 21 de julho de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”; -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3112, no valor de 1.300,00 € (mil e trezentos euros); -------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.300,00 € (mil e 

trezentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.10. AGRUPAMENTO ESCUTEIROS 850 S. PEDRO – CALVÃO ---------------------------------------- 

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

• Informação, do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 21 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: atribuição de subsídio. 

Considerando que os diversos agrupamentos de escuteiros necessitam de um subsidio para que 

possam desenvolver as suas atividades; 

Considerando que cada agrupamento tem dimensões diferentes; 

Considerando que cada agrupamento tem custos fixos; 
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 Nº elementos Montante fixo Montante variável Total 

Agrup. Fonte 

de Angeão 
62 500€ 10€ x 62 = 620€ 1120€ 

Agrup.  Vagos 80 500€ 10€ x 80 = 800 € 1300€ 

Agrup.  Calvão 84 500€ 10€ x 84 = 840 € 1340€ 

Agrup.  Ponte 
de Vagos 

124 500€ 10€ x 124 = 1240 1740€ 

 
Proponho que o Agrup. Escuteiros Fonte de Angeão recebam pelos custos fixos 1120€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Vagos recebam pelos custos fixos 1300€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Calvão recebam pelos custos fixos 1340€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Ponte de Vagos recebam pelos custos fixos 1740€. 

Deixo, no entanto, à consideração de V. Exa. 

Vagos, 21 de julho de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”; -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3113, no valor de 1.340,00 € (mil trezentos e quarenta euros); --- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.340,00 € (mil trezentos 

e quarenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.11. AGRUPAMENTO Nº 851 – NOSSA SENHORA DA LUZ – PONTE DE VAGOS ---------------- 

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

• Informação do Gabinete de Apoio aos Vereadores, de 21 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: atribuição de subsídio. 

Considerando que os diversos agrupamentos de escuteiros necessitam de um subsidio para que 

possam desenvolver as suas atividades; 

Considerando que cada agrupamento tem dimensões diferentes; 

Considerando que cada agrupamento tem custos fixos; 

 Nº elementos Montante fixo Montante variável Total 

Agrup. Fonte 

de Angeão 
62 500€ 10€ x 62 = 620€ 1120€ 

Agrup.  Vagos 80 500€ 10€ x 80 = 800 € 1300€ 

Agrup.  Calvão 84 500€ 10€ x 84 = 840 € 1340€ 

Agrup.  Ponte 

de Vagos 
124 500€ 10€ x 124 = 1240 1740€ 
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Proponho que o Agrup. Escuteiros Fonte de Angeão recebam pelos custos fixos 1120€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Vagos recebam pelos custos fixos 1300€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Calvão recebam pelos custos fixos 1340€; 

Proponho que o Agrup. Escuteiros de Ponte de Vagos recebam pelos custos fixos 1740€. 

Deixo, no entanto, à consideração de V. Exa. 

Vagos, 21 de julho de 2014. Pedro Bento (Secretário do GAV)”; -------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3114, no valor de 1.740,00 € (mil setecentos e quarenta euros); -- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “ À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.740,00 € (mil 

setecentos e quarenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.12. ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE 

VAGOS - 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da Associação de Festas do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos 2013, 

de 09 de julho de 2014, solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 453,00 € 

(quatrocentos e cinquenta e três euros), de modo a fazer face ao pagamento de IVA referente aos 

bares existentes na referida festa; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2014. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos 

adicionais e posterior cabimentação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – TOPONÍMIA – FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO -------------------------------------- 

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

• Requerimento da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 02 de julho de 2014, 

apresentando nomes para 2 ruas da freguesia, a saber: --------------------------------------------------- 

o Comendador José Lino da Rocha; 

o Travessa Padre Alírio de Melo. 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 15 de julho de 2014: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as denominações das referidas ruas -------------- 

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

8 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CANTO DA SEREIA – PRAIA 

DA VAGUEIRA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Dunas Secretas, Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 19 de junho de 2014, solicitando alargamento de horário de funcionamento para o 

estabelecimento denominado “Canto da Sereia”, a saber: ------------------------------------------------ 

o De segunda a sexta feira, sábados e domingos, durante a época balnear das 09h00m às 

04h00m. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 23 de junho de 2014; --------------- 

• Informação da coordenadora técnica, senhora Graça Pimentel, de 16 de julho de 2014; ------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de julho de 2014: “Deferido. À 

Reunião da CM para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

9 – PROCESSO DISCIPLINAR Nº 001/2014 --------------------------------------------------------------------- 

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

• Relatório final apresentado pelo instrutor, dr. Pedro Samagaio que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais, relativamente ao processo disciplinar n.º 001/2014 

mandado instaurar pelo senhor Presidente da Câmara Municipal em 12 de junho de 2014; -------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2014: “À Reunião da C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e conforme proposta do instrutor, aplicar a pena de 

multa, correspondente a 970,00 € (novecentos e setenta euros). --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, declarou o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

“Votamos favoravelmente com base no parecer técnico e com o pressuposto de se procurarem soluções 

para a resolução da questão, a contento das partes”. -------------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Recursos Humanos do DGRHeFM, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – HABITAÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.1 – ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS DOS BAIRROS SOCIAIS – DR. PEDRO GUIMARÃES E 

CORREDOURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 23 de julho de 2014; ------ 
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• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 28 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das rendas dos bairros sociais dr. 

Pedro Guimarães e Corredoura, de acordo com a informação técnica supra. ------------------------------------ 

Deve a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10.2 – FOGOS DEVOLUTOS NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO DE (2) DOIS FOGOS ------------------------------ 

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

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 23 de julho de 2014; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 28 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso para arrendamento, 

relativamente aos seguintes fogos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

o Bloco D, 2º direito (T3); ---------------------------------------------------------------------------- 

o Bloco E, r/ch esquerdo (T2). ----------------------------------------------------------------------- 

Deve a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10.3 – VENDA DE (2) DOIS APARTAMENTOS DEVOLUTOS NO BAIRRO DA 

CORREDOURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 23 de julho de 2014; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 28 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso para a venda dos (2) 

dois fogos devolutos no lote A, a saber: ------------------------------------------------------------------------------- 

o r/ch direito (T3); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 1º direito (T3). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – BALBINA CARDOSO – 

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

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

• Comunicação de Balbina Cardoso, de 23 de junho de 2014, a solicitar apoio para o pagamento de 

renda de casa; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 23 de julho de 2014; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 28 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de (12) doze 

meses, sendo o valor mensal de 202,50 € (duzentos e dois euros e cinquenta cêntimos), o que prefaz um 

apoio de 2.430,00 € (dois mil, quatrocentos e trinta euros) no total. ---------------------------------------------- 

Devem a DF e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o 

teor da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12 – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – FERNANDO DANIEL 

GONÇALVES DA ROCHA E MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES DE OLIVEIRA – 

LOMBOMEÃO - VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação de Fernando Daniel Gonçalves da Rocha, de 16 de maio de 2014, a solicitar apoio 

para o pagamento de renda de casa; ------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 23 de julho de 2014; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 28 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de (12) doze 

meses, sendo o valor mensal de 225,00 € (duzentos e vinte e cinco euros), o que prefaz um apoio de 

2.700,00 € (dois mil e setecentos euros) no total. -------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o 

teor da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 – ESPLANADA VAGUEIRA, LDA – ADIAMENTO DE EVENTO DE MUSICA AO VIVO – 

PAGAMENTO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO -------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação de “Esplanada Vagueira, Ldª”, de 21 de julho de 2014, informando do 

cancelamento do evento de musica ao vivo do dia 18 de julho de 2014, devido a condições 

atmosféricas adversas e solicitando alteração para o próximo dia 02 de agosto de 2014; ----------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de julho de 2014: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de alteração do evento para o próximo 

dia 02 de agosto de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA B – PROJETO DE EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS – ESTUDO PRÉVIO --------------------------------------------------------------------- 

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

• Estudo Prévio do projeto de execução das infraestruturas do PES – Parcela B, 05 de junho de 

2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação dos técnicos superiores, dr. Nuno Carvalho, eng.ºs João Bio e André Nunes, de 11 de 

julho de 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, 14 de julho de 2014, que a seguir se transcreve: ------------- 

“Sr. Vice – Presidente: Concordo. Deverá o presente Estudo Prévio ser submetido à 

apreciação/decisão da CMV”; ------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vice – Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 27 de julho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio do Projeto de Execução das 

Infraestruturas do PES – Parcela B. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC. N.º 1/07 – LOMBOMEÃO - 

ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Armando Viana, Ldª, com sede em Vagos, de 12 de setembro de 2013, a 

solicitar reapreciação à alteração de loteamento; ---------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014: “Ao Planeamento 

para informar quanto ao enquadramento da pretensão na excepção prevista no nº4 do artigo 14º 

do Regulamento do PU de Vagos”; ------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 18 de julho de 2014; ---------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 22 de julho de 2014. “Concordo. À atenção da Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de julho de 2014: “Concordo. À 

Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, de acordo com o parecer técnico 

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, certificar em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

2 – FERNANDO OLIVEIRA CAMPANUDO – PROC.º 83/09 – OUCA – CONCLUSÃO DE OBRA  

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

• Requerimento de Fernando Oliveira Campanudo, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 04 de julho de 2014, apresentando elementos para anexar ao proc.º 83/09; ---------- 

• Informação do técnico superior, arq.º Manuel Tavares, de 09 de julho de 2014; --------------------- 

• Informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 09 de julho de 2014: “Sr.ª Vereadora Eng.ª 

Sara. Concordo com a informação prestada”; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a licença especial para conclusão da obra. ---- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, certificar 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 treze horas 

e vinte e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


