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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2015, de 19 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de novembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e três minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, 

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para saber se as obras que estão a ser 

realizadas na Praça do Município têm coletores de águas pluviais? ------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara informou que o projeto não contempla coletores de drenagem de águas 

pluviais, por ser desnecessário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para: -------------------------- 

o Uma vez que é a primeira reunião após o ato eleitoral intercalar, fazer uma pequena 

abordagem acerca dele, na medida em que preocupou-a grandemente a abstenção. 

Fazendo uma leitura e uma análise dos resultados verificou-se que o PSD mobilizou, e 

que teve uma transferência de votos da coligada e que acabou por dar-lhe esta vitória. A 

abstenção foi elevadíssima. Considera que as pessoas não entenderam como é que um 

tribunal diz que se perde um mandato e vem outro tribunal afinal dizer que pode a mesma 

pessoa completar o mandato. A legitimidade democrática é inevitável, mas não limpa 
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nem apaga o cometimento de uma infração grave, que também ela podia ser punida ao 

nível criminal. Não foi, mas podia ter sido, porque os factos são rigorosamente os 

mesmos. Preocupa-a o vazio que se criou na junta de freguesia. A única coisa que lhe deu 

alguma tranquilidade foi verificar que o líder parlamentar do partido com quem o CDS 

está coligado no governo da nação, não veio prestar essa solidariedade. Não deixa de ser 

preocupante aquilo que aconteceu em Vagos. --------------------------------------------------- 

o Falar sobre obras. Percorre o Município de lés a lés e a única consequência são pneus 

furados, não vendo obras. Transpondo as fronteiras do Concelho quer em Ílhavo, quer 

em Mira vêm-se obras. Pergunta: Quando é que este Concelho começa a ter alguma 

dinâmica? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a primeira questão o senhor Presidente da Câmara referiu que não faz qualquer comentário 

político em reunião de câmara e que sobre o assunto já prestou na devida altura os comentários que 

entendeu por convenientes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à segunda questão, parece-lhe que só a senhora Vereadora é que não vê obra no 

Concelho e a consequência se calhar também poderá ser o resultado eleitoral na freguesia de Vagos e 

Santo António. A situação financeira ainda não está regularizada, existindo ainda pagamentos em 

atraso o que condiciona a ação do executivo. Não podendo fazer tanto quanto se quer, 2016 será o ano 

em que começará a ter-se alguma margem financeira. --------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, para: ---------------------------- 

o Referir que relativamente às obras na Praça do Município foi preciso alguma coragem 

para fazer aquilo que o senhor Presidente fez, desfazendo um mamarracho que ali estava 

e que ficava bastante dispendioso ao Concelho. Gastou-se ali muito dinheiro mal gasto. 

Felicita-o por essa decisão. Foi um ato de coragem. ------------------------------------------- 

o Quanto às eleições, embora este não seja local de discussão politica, não pode deixar de 

dizer que considera lamentável que um partido responsável tenha proposto como seu 

candidato uma pessoa condenada pelos nossos tribunais por atos praticados no exercício 

da sua função. Ganhar as eleições não justifica que seja a qualquer preço. Considera que 



 
 

Ata n.º 24/2015, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

são comportamentos como este que fazem com que as populações se desinteressem da 

política. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras da senhora Vereadora, contudo deu nota de que, 

sobre o processo da requalificação do centro da vila este iniciou já no mandato anterior. O facto de se 

fazerem as obras na biblioteca também ajudou a fazer estas. Decidiu-se criar alguns lugares de paragem 

na EN 109, para facilitar o acesso das crianças à catequese, bem como ao comércio e serviços 

existentes, farmácia e correios, entre outros. -------------------------------------------------------------------- 

Quanto à segunda questão à semelhança do anteriormente dito, não faz análise politica. Considera que 

a senhora Vereadora também não o terá feito, embora tenha de discordar com o juízo feito pela mesma.  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO E HORÁRIO DE 

TRABALHO (RIFAHT) – 1.ª ALTERAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de alteração ao RIFAHT, apresentada pela senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, em 10 

de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 

“Considerando: 

1. A entrada em vigor do Regulamento Interno no dia 1 de setembro de 2015; 

2. O Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP), celebrado entre o Município de Vagos 

e o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 

Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, no dia 19 de outubro de 2015; 

3. O despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 19 de outubro de 2015, a 

determinar que o período normal de trabalho não exceda as trinta e cinco horas semanais, nem 

as sete horas diárias, a partir do dia 2 de novembro de 2015. 

Procede-se à primeira alteração do Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e 

Horário de Trabalho, com efeitos a partir de 2 de novembro de 2015. 

Os artigos 1º, 4º, 5º, 9º, 10º, 14º e 16º passam a ter a seguinte redação: 
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Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante designada LTFP, no 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e no Acordo Coletivo de 

Empregador Público n.º 113/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 10 

de novembro. 

Artigo 4.º 

Período de funcionamento e de atendimento 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – O período de atendimento ao público inicia-se às 9:00 horas e termina às 16:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, com exceção dos serviços que pratiquem horários específicos, 

nomeadamente Biblioteca Municipal, instalações desportivas e outros devidamente 

identificados e justificados. 

4 – (…) 

Artigo 5.º 

Período normal de trabalho 

1 – O período normal de trabalho é de 7 horas por dia e 35 horas por semana.  

2 – (…) 

Artigo 9.º 

Horário rígido 

1 – (…) 

2 – O horário rígido é a modalidade regra deste Regulamento para todos os trabalhadores do 

Município, não carecendo, portanto, de requerimento ou autorização prévia à sua adoção. O 

horário rígido é o seguinte: 

Período da manhã – das 09H00 às 12H30; 

Período da tarde – das 13H30 às 17H00. 

3 – Pode ser fixado, serviço a serviço ou para determinado grupo de pessoal, um horário 

desfasado, com horas fixas diferentes de entrada e de saída, desde que respeitados os limites 

legais: 35 horas semanais, 7 horas diárias, com um intervalo de descanso não inferior a 1 hora 

nem superior a 2 horas. 

Artigo 10.º 

Horário flexível  

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – O não cumprimento das plataformas fixas não é compensável, exceto se devidamente 

autorizado pelo respetivo superior hierárquico, dando origem à marcação de meio dia de falta, 

quando totalizar 3H30. 

5 – (…) 

6 – (…)  

7 – (…) 

Artigo 14.º 

Trabalho noturno 

1 – O período de trabalho noturno está compreendido entre as 20 horas de um dia e as 7 horas 

do dia seguinte. 

2 – (…) 
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3 – (…) 

Artigo 16.º  

Trabalho suplementar 

1 – O trabalho suplementar fica sujeito aos limites fixados no artigo 120º da LTFP, sendo o 

limite anual de 200 horas. 

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 – Por acordo entre o Presidente da Câmara e o trabalhador, a remuneração por trabalho 

suplementar pode ser substituída por descanso compensatório, em que: 

a) 1ª hora em dia normal de trabalho equivale a 1H08 de descanso; 

b) 1 hora (nas horas ou frações subsequentes em dia normal de trabalho) equivale a 1H11 

de descanso; 

c) 1 hora (em dia de descanso semanal e em dia feriado) equivale a 1H15 de descanso. 

7 – (…)  

8 – (…) 

9 – O trabalhador tem direito ao subsídio de refeição quando o trabalho suplementar se realiza 

num período mínimo de 3H30, em dias de descanso semanal e feriados, bem como quando 

abrange o período entre as 13 e as 14 horas e/ou o período entre as 20 e as 21 horas. 

É republicado, em anexo, o Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e Horário de 

Trabalho, com a redação que lhe é dada pela presente alteração.”; --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao RIFAHT, que a seguir 

é republicado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE  

FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO E HORÁRIO DE TRABALHO 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, abreviadamente designada LTFP, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, veio implementar um novo regime no que concerne às relações laborais dos 

trabalhadores que exercem funções públicas, em especial no que respeita à matéria da duração e 

organização do tempo de trabalho, introduzindo alterações cuja amplitude impõe a revisão do 

Regulamento em vigor e a sua adequação ao novo quadro legal. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º da LTFP, o empregador público elabora regulamentos 

internos onde constem as normas de organização e disciplina do trabalho. 

Nos termos do artigo 212.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

compete ao empregador público determinar os horários de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, 

dentro dos limites da lei, designadamente do regime de período de funcionamento aplicável. 
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Assim, em respeito pelos dispositivos acima mencionados e numa perspetiva de melhorar o funcionamento 

e a operacionalidade dos serviços do Município de Vagos, definiram-se no presente Regulamento as regras 

referentes a horários de trabalho, de atendimento e de funcionamento. 

A versão do projeto de Regulamento foi submetida à audição da comissão sindical. 

Nestes termos, a Câmara Municipal de Vagos aprova o presente Regulamento, ao abrigo do disposto no 

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

setembro. 

CAPÍTULO I 

Objeto e âmbito 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova 

a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante designada LTFP, no Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e no Acordo Coletivo de Empregador Público n.º 

113/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 10 de novembro. 

Artigo 2.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1 — O presente Regulamento estabelece o regime de funcionamento, atendimento e horário de trabalho no 

Município de Vagos, doravante designado por Município, respeitando os condicionalismos legais impostos 

pela LTFP e pelo Código do Trabalho. 

2 — O presente Regulamento aplica-se a todos os trabalhadores do Município que exercem funções 

públicas, independentemente da modalidade de contrato, qualquer que seja a natureza das suas funções. 

3 — O presente Regulamento aplica-se a todas as unidades orgânicas e demais serviços do Município. 

Artigo 3.º 

Competência 

1 – Compete ao Presidente da Câmara determinar os regimes de prestação de trabalho e horários mais 

adequados, dentro dos condicionalismos legais. 

2 – O horário de trabalho individualmente acordado não pode ser alterado unilateralmente.  



 
 

Ata n.º 24/2015, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

3 – Com as exceções previstas na lei, a alteração do horário de trabalho deve ser precedida de consulta 

aos trabalhadores envolvidos e à comissão de trabalhadores, ou na sua falta, à comissão sindical ou 

intersindical ou aos delegados sindicais e ser afixada no serviço com antecedência de 7 dias relativamente 

ao início da sua aplicação. 

CAPÍTULO II 

Duração e organização do tempo de trabalho 

Artigo 4.º 

Período de funcionamento e de atendimento 

1 – Na fixação dos períodos de funcionamento e de atendimento dos serviços, deve ser assegurada a sua 

compatibilidade com a existência de diversos regimes de prestação de trabalho, de forma a garantir o 

regular cumprimento das missões que lhe estão cometidas. 

2 – Em regra, o período de funcionamento dos Serviços do Município decorre de segunda a sexta-feira 

entre as 8:00 e as 20:00 horas. 

3 – O período de atendimento ao público inicia-se às 9:00 horas e termina às 16:00 horas, de segunda a 

sexta-feira, com exceção dos serviços que pratiquem horários específicos, nomeadamente Biblioteca 

Municipal, instalações desportivas e outros devidamente identificados e justificados. 

4 – Cada serviço deve ter afixado, em local bem visível, o horário de atendimento ao público, assinado 

pelo Presidente da Câmara. 

Artigo 5.º 

Período normal de trabalho 

1 – O período normal de trabalho é de 7 horas por dia e 35 horas por semana.  

2 – O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho e constitui o regime regra 

de trabalho do Município, correspondendo-lhe as remunerações base mensais previstas. 

Artigo 6.º 

Semana de trabalho e descanso semanal 

1 – A semana de trabalho é, em regra, de 5 dias. 

2 – Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso semanal obrigatório, acrescido de um dia de 

descanso semanal complementar, que devem coincidir com o domingo e o sábado, respetivamente. 
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3 – Podem deixar de coincidir com o sábado e o domingo nas situações previstas no artigo 124º da LTFP, 

nomeadamente: 

a) De trabalhador necessário para assegurar a continuidade de serviços que não possam ser 

interrompidos ou que devam ser desempenhados em dia de descanso de outros trabalhadores; 

b) Do pessoal dos serviços de limpeza ou encarregado de outros trabalhos preparatórios e 

complementares que devam necessariamente ser efetuados no dia de descanso dos restantes 

trabalhadores; 

c) De trabalhador diretamente afeto a atividades de vigilância, transporte e tratamento de sistemas 

eletrónicos de segurança; 

d) De trabalhador que exerça atividade em exposições e feiras; 

e) De pessoal dos serviços de inspeção de atividades que não encerrem ao sábado e, ou, ao domingo;  

f) Nos demais casos previstos em legislação especial. 

4 – Quando a natureza do serviço ou razões de interesse público o exijam, pode o dia de descanso 

complementar ser gozado, segundo opção do trabalhador, do seguinte modo: 

a) Dividido em dois períodos imediatamente anteriores ou posteriores ao dia de descanso semanal 

obrigatório; 

b) Meio dia imediatamente anterior ou posterior ao dia de descanso semanal obrigatório, sendo o 

tempo restante deduzido na duração do período normal de trabalho dos restantes dias úteis, sem 

prejuízo da duração do período normal de trabalho semanal. 

CAPÍTULO III 

Regimes de trabalho e condições da sua prestação 

Artigo 7.º 

Horário de trabalho 

1 – Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do período normal 

de trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos intervalos de descanso. 

2 – A prestação de trabalho diário é interrompida por um intervalo de descanso de duração não inferior a 

1 hora nem superior a 2 horas, de modo a que os trabalhadores não prestem mais de 5 horas de trabalho 

consecutivo, exceto quando se trate de jornada contínua ou regime previsto em norma especial. 
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3 – Os trabalhadores têm direito a uma pausa em cada período do dia de trabalho, não superior a 15 

minutos. 

Artigo 8.º 

Modalidades de horário de trabalho 

1 – Em função da natureza das suas atividades e respeitando os condicionalismos legais, podem os serviços 

praticar horários de trabalho que, em concreto, forem mais adequados às suas necessidades e às dos 

trabalhadores. 

2 – Podem ser adotadas as seguintes modalidades de horário de trabalho: 

a) Horário rígido, incluindo a modalidade de horário desfasado; 

b) Horário flexível; 

c) Trabalho por turnos; 

d) Jornada contínua;  

e) Isenção de horário de trabalho; 

f) Trabalho noturno; 

g) Trabalho a tempo parcial. 

3 – A aplicação de qualquer das modalidades de horário não pode afetar o regular e eficaz funcionamento 

dos serviços, designadamente no que respeita às relações com o público. 

4 – A modalidade de horário a praticar por cada trabalhador, desde que não se trate de horário rígido, 

será aprovada pelo Presidente da Câmara. 

5 – As propostas de aprovação de horários serão obrigatoriamente dirigidas à Secção de Recursos 

Humanos, que informará da conformidade dos mesmos com a legislação em vigor e com o presente 

Regulamento e registará os horários aprovados.  

Artigo 9.º 

Horário rígido 

1 – O horário rígido é aquele que exige o cumprimento da duração semanal do trabalho em dois períodos 

de trabalho distintos, com horas de entrada e de saída fixas idênticas, separados por um intervalo de 

descanso. 
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2 – O horário rígido é a modalidade regra deste Regulamento para todos os trabalhadores do Município, 

não carecendo, portanto, de requerimento ou autorização prévia à sua adoção. O horário rígido é o 

seguinte: 

Período da manhã – das 09H00 às 12H30; 

Período da tarde – das 13H30 às 17H00. 

3 – Pode ser fixado, serviço a serviço ou para determinado grupo de pessoal, um horário desfasado, com 

horas fixas diferentes de entrada e de saída, desde que respeitados os limites legais: 35 horas semanais, 7 

horas diárias, com um intervalo de descanso não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas. 

Artigo 10.º 

Horário flexível  

1 – Entende-se por horário flexível aquele que permite ao trabalhador, dentro do período de 

funcionamento, gerir os seus tempos de trabalho, escolhendo as horas de entrada e de saída desde que 

respeitando as plataformas fixas (períodos de presença obrigatória) e de acordo com o estabelecido no 

presente artigo. 

2 – O Presidente da Câmara, a requerimento do trabalhador, e de acordo com a informação/parecer do 

dirigente responsável pelo serviço, pode autorizar a prática de horário flexível, bem como a pedido do 

responsável pelo serviço, sempre que as especificidades das atividades o justifiquem e haja acordo do 

trabalhador. 

3 – A adoção de horário flexível está sujeita às seguintes regras: 

a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz funcionamento dos serviços, especialmente no 

que respeita às relações com o público, assegurando a abertura e encerramento das instalações 

dentro do horário de funcionamento; 

b) Cumprimento de duas plataformas fixas:  

Período da manhã – das 10H00 às 12H00;  

Período da tarde – das 14H00 às 16H00. 

c) Não podem ser prestadas por dia mais de 10 horas de trabalho, entre as 08H00 e as 20H00; 
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d) O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, filho com deficiência 

ou doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa e habitação (regime de parentalidade) 

pode efetuar até 6 horas consecutivas de trabalho;  

e) O cumprimento da duração de trabalho deve ser aferido ao mês. 

4 – O não cumprimento das plataformas fixas não é compensável, exceto se devidamente autorizado pelo 

respetivo superior hierárquico, dando origem à marcação de meio dia de falta, quando totalizar 3H30. 

5 – Verificando-se a existência de excesso ou débito de horas no final de cada mês, pode o mesmo ser 

transportado para o mês de trabalho seguinte e nele obrigatoriamente gozado ou compensado. 

6 – Caso o débito não seja compensado, haverá lugar à marcação de uma falta.  

7 – Os trabalhadores sujeitos a este tipo de horário em contrapartida do direito de gestão individual do 

horário de trabalho, devem: 

a) Cumprir as tarefas programadas e em curso, dentro dos prazos superiormente fixados, não 

podendo a flexibilidade originar, em caso algum, a inexistência de pessoal que assegure o normal 

funcionamento dos serviços; 

b) Assegurar a realização e a continuidade de tarefas urgentes, a obrigatoriedade de comparência 

às reuniões de trabalho ou outras solicitações para que os trabalhadores sejam convocados 

dentro do período normal de funcionamento do serviço. 

Artigo 11.º 

Trabalho por turnos 

1 – O trabalho por turnos consiste na organização do trabalho em equipa, em que os trabalhadores ocupam 

sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, podendo executar o trabalho a 

horas diferentes num dado período de dias ou semanas. 

2 – A prestação do trabalho por turnos deve obedecer às seguintes regras: 

a) Os turnos são rotativos, estando o respetivo pessoal sujeito à sua variação regular; 

b) Não podem ser prestadas mais de 5 horas consecutivas de trabalho; 

c) As interrupções destinadas a repouso ou refeição, quando não superiores a 30 minutos, 

consideram-se incluídas no período de trabalho; 

d) A mudança de turno só pode ocorrer após o dia de descanso semanal; 
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e) Excecionalmente, sempre que se torne necessário prolongar o turno, nomeadamente por falta de 

trabalhador que o devesse assumir, será esse trabalho considerado extraordinário; 

f) A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar os limites máximos dos períodos 

normais de trabalho; 

g) Para além do dia de descanso semanal obrigatório, é reconhecido também, o direito a um dia de 

descanso complementar, a gozar nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 6º do presente 

Regulamento. 

3 – Deverá existir um registo separado dos trabalhadores incluídos em cada turno.  

4 – O regime de turnos pode ser: 

a) Permanente, quando prestado em todos os dias da semana; 

b) Semanal prolongado, quando prestado em todos os dias úteis e no sábado ou domingo; 

c) Semanal, quando prestado de segunda a sexta-feira. 

5 – O regime de turnos é: 

a) Total, quando prestado em, pelo menos, 3 períodos de trabalho diário; 

b) Parcial, quando prestado em 2 períodos de trabalho diário. 

6 – Desde que um dos turnos seja total ou parcialmente coincidente com o período de trabalho noturno, os 

trabalhadores têm direito a um acréscimo remuneratório, nas seguintes percentagens:  

a) 25%, quando o regime de turnos for permanente, total ou parcial; 

b) 22%, quando o regime de turnos for semanal prolongado, total ou parcial; 

c) 20%, quando o regime de turnos for semanal, total ou parcial. 

7 – Este acréscimo inclui o que fosse devido por trabalho noturno, mas não afasta a remuneração por 

trabalho suplementar. 

Artigo 12.º 

Jornada contínua 

1 – A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo um período de descanso de 

30 minutos que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho. 

2 – A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determina uma redução 

do período normal de trabalho diário de 15 minutos. 
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3 – No interesse do serviço, quando a jornada de trabalho se prolongar por meio dia do descanso 

complementar, designadamente no Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos, a redução referida no número 

anterior poderá ser até 1 hora.  

4 – Sempre que os trabalhadores solicitem a fixação de jornada contínua, devem ser os pedidos 

devidamente justificados e indicar, designadamente, o horário que pretendem praticar, o respetivo período 

de descanso e o período de tempo que pretendem praticar este horário. 

5 – A jornada contínua pode ser adotada nos casos de horários específicos previstos na lei e em casos 

excecionais, devidamente fundamentados, designadamente nos seguintes: 

a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de 12 anos, ou, independentemente da idade, com 

deficiência ou doença crónica; 

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores progenitores; 

c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo neto com idade inferior a 

12 anos; 

d) Trabalhador adotante, tutor ou pessoa a quem foi deferida a confiança judicial ou administrativa 

de menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer daqueles ou com 

progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor; 

e) Trabalhador estudante; 

f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente 

fundamentadas o justifiquem; 

g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado. 

Artigo 13.º 

Isenção de horário de trabalho 

1 – Os trabalhadores titulares de cargos dirigentes gozam de isenção de horário de trabalho, não estando 

sujeitos aos limites máximos dos períodos normais de trabalho. 

2 – Os trabalhadores com isenção de horário não estão dispensados do dever de assiduidade, nem do 

cumprimento da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida, devendo proceder diariamente ao 

registo da sua presença através do sistema de controlo biométrico. 
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3 – Para além dos casos previstos no n.º 1, podem gozar de isenção de horário de trabalho, outros 

trabalhadores, mediante celebração de acordo escrito, desde que tal seja admitido por lei ou por 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

Artigo 14.º 

Trabalho noturno 

1 – O período de trabalho noturno está compreendido entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia 

seguinte. 

2 – Entende-se por trabalhador noturno aquele que executa, pelo menos, 3 horas de trabalho normal 

noturno em cada dia ou que efetua durante o período noturno parte do seu tempo de trabalho anual 

correspondente a 3 horas por dia. 

3 – O trabalho noturno é remunerado com um acréscimo de 25% relativamente à remuneração do trabalho 

equivalente prestado durante o dia. 

Artigo 15.º 

Trabalho a tempo parcial 

1 – O trabalho a tempo parcial corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao 

praticado a tempo completo. 

2 – O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em alguns dias por semana, por mês ou por ano, 

devendo o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo entre o trabalhador e o Presidente da 

Câmara, nos termos do artigo 68º da LTFP e dos artigos 150º e seguintes do Código do Trabalho. 

3 – O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar a tempo completo, ou o inverso, definitivamente 

ou por período determinado, mediante acordo escrito, nos termos do disposto no artigo 155º do Código do 

Trabalho. 

Artigo 16.º  

Trabalho suplementar 

1 – O trabalho suplementar fica sujeito aos limites fixados no artigo 120º da LTFP, sendo o limite anual 

de 200 horas.  

2 – Os limites referidos no número anterior podem ser ultrapassados, desde que não impliquem uma 

remuneração por trabalho suplementar superior a 60% da remuneração base do trabalhador, quando se 

trate de trabalhadores que ocupem postos de trabalho de motoristas ou telefonistas e de outros 
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trabalhadores integrados nas carreiras de assistente operacional e de assistente técnico, cuja manutenção 

ao serviço para além do horário de trabalho seja fundamentadamente reconhecida como indispensável. 

3 – O superior hierárquico deve preencher o mapa de registo de trabalho suplementar, antes do início da 

sua prestação e logo após o seu termo, devendo o trabalhador visar o registo imediatamente a seguir à 

prestação de trabalho suplementar, salvo quando o registo tenha sido efetuado pelo próprio trabalhador. 

4 – O mapa referido no número anterior deve conter a indicação expressa do fundamento da prestação de 

trabalho suplementar, bem como os períodos de descanso compensatório gozados ou a gozar pelo 

trabalhador, nos termos da legislação em vigor, e ser entregue na Secção de Recursos Humanos até ao dia 

5 do mês seguinte. 

5 – O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de 

descanso compensatório remunerado, a gozar num dos três dias úteis seguintes. 

6 – Por acordo entre o Presidente da Câmara e o trabalhador, a remuneração por trabalho suplementar 

pode ser substituída por descanso compensatório, em que: 

d) 1ª hora em dia normal de trabalho equivale a 1H08 de descanso; 

e) 1 hora (nas horas ou frações subsequentes em dia normal de trabalho) equivale a 1H11 de 

descanso; 

f) 1 hora (em dia de descanso semanal e em dia feriado) equivale a 1H15 de descanso. 

7 – O descanso compensatório referido no número anterior pode ser gozado em horas, no prazo de 6 meses 

a contar da realização do trabalho suplementar.  

8 – A tolerância de 15 minutos prevista no n.º 3 do artigo 203º do Código do Trabalho só será considerada 

trabalho suplementar se houver autorização do superior hierárquico. 

9 – O trabalhador tem direito ao subsídio de refeição quando o trabalho suplementar se realiza num 

período mínimo de 3H30, em dias de descanso semanal e feriados, bem como quando abrange o período 

entre as 13 e as 14 horas e/ou o período entre as 20 e as 21 horas. 

Artigo 17.º 

Banco de horas individual 

1 – Nos termos do disposto no artigo 208º-A do Código do Trabalho, o regime de banco de horas pode ser 

instituído por acordo entre o Presidente da Câmara e o trabalhador, podendo o período normal de trabalho 
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ser aumentado até 2 horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por 

ano. 

2 – O acordo que institua o regime de banco de horas pode ser celebrado mediante proposta, por escrito, 

do Presidente da Câmara, presumindo-se a aceitação por parte do trabalhador que a ela não se oponha, 

por escrito, nos 14 dias úteis seguintes ao conhecimento da mesma. 

CAPÍTULO IV 

Controlo da assiduidade e pontualidade 

Artigo 18.º  

Sistema de registo 

1 – Os trabalhadores devem comparecer regularmente ao serviço às horas que foram designadas e aí 

permanecer continuamente, não podendo ausentar-se salvo nos termos e pelo tempo autorizados pelo 

respetivo superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, de acordo com a legislação aplicável. 

2 – O cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, bem como do período normal de trabalho, 

é verificado por sistema automático, através de biometria ou de cartão de ponto, salvaguardando-se as 

exigências da lei de Proteção de Dados: 

a) O período de trabalho diário decorre entre 4 registos consecutivos na unidade de marcação de 

ponto: 1.º no início da prestação de trabalho pela manhã, 2.º no início da pausa para almoço, 3.º 

no início da prestação de trabalho pela tarde e 4.º no final da prestação de trabalho diário. 

b) A falta de registo é considerada ausência não justificada devendo a justificação ocorrer nos 

termos da lei sob pena de vir a converter-se em falta injustificada. 

3 – Em casos excecionais e devidamente fundamentados pelo superior hierárquico, nomeadamente aos 

trabalhadores que prestam serviço nas juntas de freguesia, o Presidente da Câmara pode dispensar o 

registo por sistema automático. 

4 – A impossibilidade de utilização da unidade de controlo obriga, em alternativa, ao registo das horas de 

entrada e de saída em cada período de trabalho, em suporte de papel, no serviço a que está afeto, 

competindo a este a remessa de tais registos à Secção de Recursos Humanos, até ao 5.º dia útil do mês 

seguinte. 

5 – As irregularidades nos registos serão relevadas pela Secção de Recursos Humanos, quando 

comprovada pelo superior hierárquico a normal comparência do trabalhador em causa. 
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6 – Se o trabalhador não proceder à marcação de ponto, a falta implicará a sanção correspondente a 

ausência ao trabalho, salvo se o superior hierárquico do trabalhador comprovar a normal comparência 

ao serviço, caso em que esses esquecimentos serão considerados justificados. 

7 – Compete ao pessoal dirigente, de chefia e/ou coordenação ou, na sua falta ou impedimento, quem os 

substitua, a verificação e controlo da assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sob a sua dependência 

hierárquica, ficando responsáveis pelo cumprimento das normas e procedimentos previstas neste 

Regulamento, tendo acesso aos registos diários relativos aos trabalhadores que dirige/chefia/coordena. 

Artigo 19.º 

Tolerância 

1 – Os trabalhadores têm uma tolerância de 15 minutos relativamente aos horários de entrada, com um 

limite máximo de 30 minutos semanais. 

2 – No caso de o trabalhador exceder os 15 minutos diários ou os 30 minutos semanais supra referidos, 

terá de apresentar a devida e necessária justificação, com o parecer do superior hierárquico, justificação 

essa que será apreciada nos termos legais. 

3 – Caso a justificação não seja aceite, o tempo de atraso é adicionado a outros tempos de atraso para 

determinação do período normal de trabalho diário em falta, sendo que determinará a perda de 

remuneração correspondente ao período de ausência. 

4 – No caso da apresentação do trabalhador, para início ou reinício da prestação de trabalho, se verificar 

com atraso injustificado superior a 30 ou 60 minutos, poderá o responsável do serviço recusar a aceitação 

da prestação do trabalho durante parte ou todo o período normal de trabalho, respetivamente, o que 

determinará a correspondente perda de remuneração. 

Artigo 20.º  

Tolerâncias de ponto 

1 – Quando ocorram tolerâncias de ponto atribuídas pelo Governo ou pelo Presidente da Câmara serão 

as mesmas gozadas, obrigatoriamente, no dia em que são concedidas, salvo nos serviços de funcionamento 

especial, ou outros que venham a ser excecionados do disposto no presente artigo através de despacho do 

Presidente da Câmara. 

2 – Nos casos previstos no número anterior, em que não seja possível o gozo da tolerância de ponto, no 

próprio dia, deverá ser concedido, a cada um dos trabalhadores, um dia alternativo de tolerância. 
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3 – Sempre que, no decorrer do período de férias, previamente autorizado, ocorrer uma tolerância de 

ponto, o trabalhador tem direito a gozar mais um dia de férias. 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

Artigo 21.º 

Direito à informação 

Os trabalhadores têm acesso à informação sobre o seu tempo de trabalho e respetivos créditos ou débitos, 

bem como sobre férias, faltas ou licenças que lhe sejam marcadas, através do WebTime, disponível na 

intranet. 

Artigo 22.º 

Verificação do cumprimento das normas estabelecidas 

1 – Compete ao pessoal dirigente, de chefia e/ou coordenação ou, na sua falta ou impedimento, quem os 

substitua, a verificação e controlo da assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sob a sua dependência 

hierárquica. 

2 – Compete ainda ao pessoal identificado no número anterior autorizar os trabalhadores 

hierarquicamente dependentes a ausentar-se do serviço durante o período de presença obrigatória. 

Artigo 23.º 

Casos omissos 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente Regulamento aplica-se o disposto na LTFP 

e no Código do Trabalho. 

Artigo 24.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado o Regulamento de Normas e Procedimentos 

de Controlo de Assiduidade, aprovado em reunião da Câmara Municipal, de 28 de novembro de 2008. 

Artigo 25.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte à sua aprovação pela Câmara 

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

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

3 – REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DE PUBLICIDADE (ROEPP) 

– NORMAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ---------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de normas para instrução dos processos, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Normas para a Instrução de Processos a que se refere o Artigo 28.º 

As meras comunicações prévias e os pedidos de autorização só se consideram entregues quando 

estiverem acompanhados de todos os elementos referidos nos números que se seguem e se 

estiverem pagas as taxas devidas. 

Mera Comunicação Prévia 

A mera comunicação prévia deverá ser apresentada no «Balcão do Empreendedor» e 

acompanhada dos seguintes elementos obrigatórios: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou 

firma e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;  

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;  

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público;  

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar;  

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais 

e regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

Autorização 

O pedido de autorização deverá ser apresentado no «Balcão do Empreendedor» e acompanhado 

dos seguintes elementos obrigatórios: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou 

firma e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;  

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;  

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público;  

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar;  
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f) A identificação do equipamento que não cumpre os limites referidos no Anexo II do 

Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município de Vagos; 

g) Fundamentação do pedido de autorização; 

h) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais 

e regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

Licenciamento de ocupação do espaço público 

1. O requerimento do pedido de licenciamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes 

menções: 

a) O nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, bem como a 

indicação da qualidade de titular de qualquer direito que lhe permita a ocupação do 

espaço público; 

b) O nome do estabelecimento e o número do alvará de autorização de utilização; 

c) O ramo da atividade exercida; 

d) A morada e a área de domínio público que pretende ocupar; 

e) O período pretendido para a ocupação; 

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais 

e regulamentares sobre a ocupação do espaço público; 

2. O pedido de licenciamento deverá ainda ser instruído com os seguintes elementos:  

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para a prática do ato; 

b)  Memória descritiva com indicação dos materiais, cores e configuração a utilizar e 

outras informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento e desenho à 

escala adequada;  

c) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com a identificação do local 

previsto para a instalação; 

d) Pareceres prévios de outras entidades com jurisdição sobre a área do espaço público 

a ocupar, se aplicável; 

e) Outros documentos considerados pertinentes para a correta instrução do 

procedimento, nomeadamente, planta de situação ou fotografia a cores indicando o 

local previsto para a ocupação; 
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3. A falta de indicação e/ou apresentação dos elementos, esclarecimentos ou indicações 

referidos nas alínea anteriores poderá implicar o indeferimento liminar do processo e o 

consequente arquivamento do mesmo.  

Licenciamento de ocupação do espaço público no âmbito da execução de operações urbanísticas  

1. Os pedidos de ocupação de espaço público são instruídos com os seguintes elementos: 

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, mencionando a área e o 

prazo previsto para a ocupação, bem como a natureza dos materiais, equipamentos e 

estruturas de apoio que irão ocupar o espaço público. 

b) Declaração do requerente, responsabilizando-se pelos danos causados na via pública, 

em equipamentos públicos ou aos respetivos utentes; 

c) Planta de localização com a indicação precisa do local onde se pretende efetuar a 

ocupação do espaço público; 

d)  Esquema de implantação da vedação, à escala 1:200 ou superior e referenciado ao 

espaço público mais próximo. 

2. A realização de obras de escassa relevância urbanística não isenta o requerente de solicitar 

a licença de ocupação de espaço público, quando aplicável. 

3. Deferido o pedido de ocupação, o requerente é obrigado ao pagamento das taxas devidas e 

constantes do respetivo regulamento, sendo emitido o respetivo alvará de licença de 

ocupação do espaço público, sem o qual não poderá ser efetuada a ocupação efetiva. 

Licenciamento de mensagens publicitárias 

1. O requerimento do pedido de licenciamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes 

menções: 

a) O nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, bem como a 

indicação da qualidade de titular de qualquer direito que lhe permita a instalação da 

mensagem publicitária; 

b) O nome do estabelecimento e o número do alvará de autorização de utilização; 

c) O ramo da atividade exercida; 

d) A morada onde se irá efetuar a afixação, inscrição ou difusão da mensagem 

publicitária; 
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e) O período pretendido para a concessão da licença; 

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais 

e regulamentares sobre a publicidade; 

2. O pedido de licenciamento deverá ainda ser instruído com os seguintes elementos:  

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para a prática do ato; 

b)  Memória descritiva com indicação dos materiais, cores e configuração a utilizar e 

outras informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento e desenho à 

escala adequada;  

c) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com a identificação do local 

previsto para a instalação; 

d) Pareceres prévios de outras entidades com jurisdição sobre a área do espaço público 

a ocupar, se aplicável; 

e) Outros documentos considerados pertinentes para a correta instrução do 

procedimento, nomeadamente, planta de situação ou fotografia a cores indicando o 

local previsto para a ocupação; 

3. A falta de indicação e/ou apresentação dos elementos, esclarecimentos ou indicações 

referidos nas alíneas anteriores poderá implicar o indeferimento liminar do processo e o 

consequente arquivamento do mesmo.  

Pedido de Informação de Viabilidade 

O pedido de informação de viabilidade deverá conter os seguintes elementos instrutórios: 

a) Informação sobre o local, a previsão temporal, o espaço pretendido ocupar e todos os 

elementos sobre os quais pretende que a informação de viabilidade a emitir se pronuncie; 

b) Memória descritiva da publicidade bem como do respetivo suporte ou ocupação 

pretendida; 

c) Planta de localização com identificação do local da ocupação; 

d) Fotografia do local.”  

 Despacho da senhora Veradora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2015: “Concordo. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas, conforme a proposta supra. ---------- 
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Deve o GMA, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

4 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE) – NORMAS 

TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS/ELEMENTOS EM FORMATO DIGITAL  

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

 Proposta de normas técnicas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

“NORMAS TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS / ELEMENTOS EM 

FORMATO DIGITAL 

No cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado no 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, da portaria 113/2015, de 22 de 

abril, que identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no RJUE, bem como 

do artigo 25.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, publicado no Diário da 

República, 2ª Série, nº 136, de 15 de julho de 2015, estabelece o presente documento as normas 

técnicas para apresentação de elementos em formato digital. 

Deste modo, deverão todos os novos pedidos de operações urbanísticas ser apresentados nesta 

Câmara Municipal não só em formato papel mas também em suporte digital, com assinatura 

reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, e contendo toda a 

informação organizada de acordo com as normas técnicas que se anexam. 

Instruções gerais  

1. Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos, bem como todos os pedidos com estes 

relacionados, devem ser datados e assinados pelo autor ou autores do projeto e 

autenticados através de uma assinatura digital qualificada, utilizando por exemplo, a 

assinatura digital do Cartão de Cidadão. 

2. Todos os elementos instrutórios de um processo para qualquer operação urbanística a 

realizar devem ser entregues em formato digital. 

3. Os ficheiros devem cumprir todas as especificações definidas na presente norma, sob 

pena da sua rejeição liminar. 

4. A preparação dos ficheiros e a sua conformidade com a versão impressa é da inteira 

responsabilidade do técnico responsável pela coordenação dos projetos e é assumida 
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mediante a apresentação de uma declaração de conformidade, de acordo com o Anexo 

I. 

5. Nos pedidos de informação prévia, o previsto no número anterior poderá ser assumido 

por um técnico ou pelo requerente. 

6. Os ficheiros deverão ser apresentados em suporte digital não regravável, CD ou DVD, 

não sendo aceite a sua apresentação numa pendrive (pen usb). 

7. O suporte digital deverá conter na sua superfície a seguinte informação:  

a. Nome do requerente; 

b. Número de Identificação Fiscal (NIF): 

c. Data de entrada do CD/DVD; 

d. Número do processo (atribuído no ato de entrada do processo nos serviços do 

Município e número do requerimento. 

8. A Câmara Municipal nunca efetuará qualquer alteração aos ficheiros. 

Organização e formato dos ficheiros no suporte digital 

1. Todos os ficheiros deverão estar gravados numa única diretoria. 

2. As pastas do processo deverão estar organizadas da seguinte forma: 

a. Pasta “Arquitetura” – deverá conter todas as peças escritas e desenhadas do 

projeto de arquitetura. 

b.  Pasta “Especialidades” – deverá conter todas as peças escritas e desenhadas 

dos projetos de especialidade, sendo que cada especialidade deve estar numa 

pasta autónoma. 

c. Pasta “Documentos” – deverá conter todos os documentos necessários à 

instrução do processo e definidos na portaria 113/2015, de 22 de abril e/ou no 

nas Normas para Instrução de Pedidos para a Realização de Operações 

Urbanísticas. 

3. Quando se trate de projeto de especialidade, a pasta autónoma de cada especialidade 

deverá conter apenas dois ficheiros, um correspondente às peças escritas, em formato 

PDF, e outro em formato DWFx correspondente às peças desenhadas. 
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4. Os elementos instrutórios devem ser apresentados em formato digital, nos seguintes 

formatos: 

a. Peças escritas – formato PDF; 

b. Peças desenhadas – formato DWFx; 

c. Levantamento topográfico, planta de implantação e planta síntese – Formato 

vetorial DWG, georreferenciados no sistema cartográfico ETRS89 PT TM-06; 

d. Fotografias – formato PDF (poderão vir integradas na memória descritiva, 

caso o técnico assim o entenda). 

5. Cada peça escrita deve ser apresentada num ficheiro individual, em formato PDF, 

assinado individual e digitalmente, e corresponder aos elementos da versão impressa. 

6. Os elementos instrutórios devem incluir um índice que indique os documentos 

apresentados e estes devem ser paginados.  

7. A primeira folha dos ficheiros DWFx deverá ser o “índice”, identificando todas as 

páginas que compõem o ficheiro. Este índice poderá ser criado em qualquer programa 

de edição de texto e “impresso” para DWFx. 

8. Todas as folhas que constituem um ficheiro DWFx devem corresponder aos formatos 

padronizados A4, A3, A2, A1 e A0, garantindo a adaptação do formato escolhido às 

peças desenhadas, para uma correta apresentação. 

9. As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à 

identificação da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a 

escala, a especificação da peça desenhada e o nome do autor do projeto. 

10. Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações ou demolições 

parciais e/ ou afetar a via pública, devem ser utilizadas para a sua representação as 

seguintes cores convencionais:  

a. A vermelha para os elementos a construir;  

b. A amarela para os elementos a demolir;  

c. A preta para os elementos a manter; 

d. A azul para elementos a legalizar.  



 
 

Ata n.º 24/2015, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

26 

11. As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as 

cores convencionais, quer nos desenhos com a proposta final. 

12. A substituição de elementos deverá consistir na entrega de um conjunto de ficheiros 

correspondentes à totalidade dos elementos. 

13. As propriedades do ficheiro atualizado devem ser mantidas no que se refere ao formato. 

Ao nome/designação deve ser acrescido do nº da versão (v[x]). 

14. Os desenhos deverão ser apresentados com a relação “uma unidade / um metro”. A 

unidade deverá ser sempre o Metro, com precisão de duas casas decimais. 

15. Deverá o autor configurar a impressão para que o ficheiro tenha uma definição igual ou 

superior a 300 DPI. 

16. Todos os ficheiros criados a partir de aplicações CAD deverão permitir a identificação 

e controle da visibilidade dos layers. 

17. O nome dos layers não é predeterminado, mas deverá permitir identificar 

inequivocamente o seu conteúdo de forma à sua rápida identificação. 

18. Apenas serão permitidos ficheiros que no nome não tenham mais de 50 carateres 

alfanuméricos, incluindo a utilização do “hífen-” ou do “underscore_” Não deverão ser 

utilizados carateres especiais, por exemplo [:, #, $, =, @, ESPAÇO, ç, ã, õ, etc.]. 

Levantamentos topográficos 

1. O ficheiro referente ao levantamento topográfico deve ser georreferenciado em 

conformidade com o sistema de referência ETRS89 PT TM -06 e especificar com todo o 

rigor exigível e real, toda a envolvente num raio de 50 metros e ser apresentado em 

formato DWG. 

2. O autor do levantamento topográfico terá que possuir habilitação adequada ao exercício 

da atividade profissional de topografia, e deverá assumir a autoria do levantamento 

topográfico, autenticando-o com a sua assinatura digital com o cartão do cidadão. 

3. As plantas de implantação e as plantas de síntese deverão ser apresentadas sobre o 

levantamento topográfico com identificação da(s) parcela(s) da(s) pretensão(ões) numa 

layer autónoma. 
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4. As plantas de implantação e as plantas de síntese deverão ser sobrepostas com o 

levantamento topográfico devidamente georreferenciado, com delimitação do(s) 

prédio(s) em que incide a pretensão, a definir com um polígono fechado em layer próprio. 

Quando a área de intervenção diferir da área do(s) prédio(s), deverão delimitar-se 

ambas as áreas com polígonos fechados distintos e em layers próprios. 

 

ANEXO I 

Declaração de Conformidade do Formato Digital 

(1) ……………………………………………………………………………………………………………..,  

residente em ……………………………………………………………………………...……..……..……,  

telefone……………..…………..e-mail……….…………………….………………………………….……, 

inscrito na (2) ……………………………………………………………….. sob o n.º ………….………, 

portador do cartão do cidadão n.º/ BI n.º………….....…….…............., emitido pelo arquivo de 

….…………....…………………….., em ............/............./............., na qualidade de coordenador do 

projeto de (3) …………………………………………………………………………………, para o local 

sito …………………………………………………………………………...……………….……, freguesia 

………………………………………….., cujo(a) (4) …..………………………………………..……, foi 

requerido por (5) …………………………………………………………..………………………….……, 

declara, para os devidos efeitos legais, que o referido projeto entregue em formato digital 

reproduz na integra o projeto entregue em suporte de papel, e está elaborado de acordo com as 

normas técnicas que o Município Vagos, oportunamente, deu conhecimento. 

Vagos,……………………………………………………………………. 

O Técnico Coordenadorr do Projeto, 

(6)……………………………………………… 

Termos de preenchimento:  

(1)Nome do autor de projeto  

(2) Indicar associação pública de natureza profissional  

(3) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar  

(4) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia  



 
 

Ata n.º 24/2015, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

28 

(5) Indicação do nome/designação do requerente  

(6) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do 

bilhete de identidade/cartão de cidadão”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2015: “Concordo. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas técnicas, conforme proposta supra. - 

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

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

5 – REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (RIUEPI) --------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

 Projeto de RIUEPI, apresentado pela senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, em 16 de novembro 

de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 

“Projeto de Regulamento Interno de Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

Preâmbulo 

A existência de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho constitui o requisito essencial 

para que o trabalhador se sinta bem no seio da organização, refletindo-se positivamente no seu 

desempenho profissional, aumentando a competitividade com a diminuição da sinistralidade, 

sendo parte integrante de qualquer programa de prevenção de riscos profissionais. 

Reconhecendo este pressuposto, uma das prioridades de atuação do Município de Vagos tem sido, 

a de proporcionar a todos os trabalhadores, condições de trabalho que assegurem a sua 

realização pessoal e profissional. Para a sustentação das atividades do Serviço de Segurança e 

Saúde no Trabalho, entende-se necessário estabelecer algumas regras através do Regulamento 

Interno de Utilização de Equipamentos de Proteção Individual, que discipline e oriente a 

utilização dos mesmos, adaptando a legislação em vigor à realidade do Município. 

A versão do projeto de Regulamento foi submetida à audição dos representantes dos 

trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho. 

Nestes termos, a Câmara Municipal de Vagos, aprova o presente Regulamento, ao abrigo do 

disposto na alínea k), do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O Regulamento Interno de Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (RIUEPI) do 

Município de Vagos, define as normas relativas à segurança e saúde na utilização de 

equipamentos de proteção individual, aplicáveis a todos os trabalhadores do Município, 

independentemente do tipo de vínculo laboral, bem como a qualquer trabalhador que preste 

serviço para o Município, e quaisquer que sejam as instalações e locais de trabalho onde exerçam 

a sua atividade. 

Artigo 2.º 

Objetivo 

O RIUEPI tem como objetivo promover a segurança e a saúde na utilização de equipamentos de 

proteção individual, assim como, assegurar a prevenção de riscos, de forma a diminuir os 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

Artigo 3.º 

Princípio Geral 

 

Os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório quando os riscos existentes não 

possam ser evitados ou suficientemente limitados por meios técnicos de proteção coletiva ou por 

medidas, métodos e processos de organização do trabalho. 

Artigo 4.º 

Disposições Gerais 

1. Todo o equipamento de proteção individual deve: 

a) Estar conforme com as normas aplicadas à sua conceção e fabrico em matéria de segurança e 

saúde; 

b) Ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de trabalho sem implicar 

por si próprio um aumento do risco; 
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c) Atender às exigências ergonómicas e de saúde de cada trabalhador. 

2. Os equipamentos de proteção individual utilizados simultaneamente devem ser compatíveis 

entre si e manter a sua eficácia relativamente aos riscos contra os quais se visa proteger o 

trabalhador; 

3. O equipamento de proteção individual é de uso pessoal; 

4. As condições de utilização dos equipamentos de proteção individual, nomeadamente no que se 

refere à sua duração, são determinadas em função da gravidade do risco, da frequência da 

exposição ao mesmo e das características do posto de trabalho; 

5. O equipamento de proteção individual deve ser usado de acordo com as instruções do 

fabricante. 

Capítulo II 

Direitos e Deveres 

Artigo 5.º 

Deveres do Município 

O Município de Vagos obriga-se a: 

a) Respeitar e fazer cumprir a legislação em vigor bem como o presente regulamento; 

b) Fornecer equipamentos de proteção individual e garantir o seu bom funcionamento; 

c) Fornecer e manter disponível nos locais de trabalho informação adequada sobre cada 

equipamento de proteção individual; 

d) Informar os trabalhadores dos riscos contra os quais os equipamentos de proteção individual 

visam proteger; 

e) Assegurar formação sobre a utilização do equipamento de proteção individual, se necessário. 

Artigo 6.º 

Direitos dos Trabalhadores 

Os trabalhadores têm direito: 

a) À prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e proteção da saúde; 

b) Os trabalhadores devem ser consultados sobre a escolha do equipamento de proteção 

individual, nomeadamente através dos seus representantes para a segurança e saúde no trabalho; 
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c) Os trabalhadores devem dispor de informação sobre todas as medidas a tomar relativas à 

segurança e saúde na utilização dos equipamentos de proteção individual; 

d) A formação adequada no âmbito da segurança e saúde no trabalho, designadamente sobre 

prevenção e proteção dos riscos profissionais a que estão expostos; 

e).A abandonar o seu posto de trabalho ou área perigosa em caso de perigo grave e iminente, que 

não possa ser evitado. 

Artigo 7.º 

Deveres dos Trabalhadores 

Constitui obrigação dos trabalhadores: 

a) Cumprir as prescrições de segurança e higiene; 

b) Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual de acordo com as instruções que 

lhe forem fornecidas; 

c) Conservar e manter em bom estado o equipamento de proteção individual que lhe for 

distribuído; 

d) Participar de imediato ao seu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências do 

equipamento de que tenha conhecimento. 

Capítulo III 

Equipamentos de Proteção Individual 

Artigo 8.º 

Seleção de Equipamento de Proteção Individual 

Para a seleção adequada dos equipamentos de proteção individual deve ter-se em consideração: 

a) Os riscos prováveis a que o trabalhador está exposto; 

b) A natureza do trabalho e demais condições envolventes da sua execução; 

c) As partes do corpo que se pretendem proteger; 

d) As características pessoais do trabalhador que os vai utilizar. 

Artigo 9.º 

Exigências Técnicas dos Equipamentos de Proteção Individual 

As exigências técnicas dos equipamentos de proteção individual seguem os seguintes fatores: 



 
 

Ata n.º 24/2015, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

32 

a) Ergonomia e conforto - os equipamentos de proteção individual devem adaptar-se ao 

trabalhador e ao trabalho, não criando dificuldades ao desenvolvimento do seu trabalho; 

b) Materiais - devem apresentar características de inocuidade para os trabalhadores não 

deixando de oferecer as adequadas características de resistência, de modo a defender com 

eficácia o trabalhador do risco associado. Devem ser de fácil manutenção e conservação; 

c) Manual de instruções do fabricante - os equipamentos de proteção individual devem ser 

acompanhados de um manual em língua portuguesa, onde conste informação sobre: 

- As classes de proteção adequadas aos riscos em causa; 

- Instruções de utilização, manutenção e armazenamento; 

- Data ou prazo de validade dos equipamentos de proteção individual ou de algum dos seus 

componentes. 

d) Marcação CE e declaração de conformidade - compete ao fabricante dos equipamentos de 

proteção individual apresentar a marcação CE e acompanhá-los da declaração de conformidade 

CE. 

Artigo 10.º 

Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

1. O Plano de Uso dos equipamentos de proteção individual utilizados em cada atividade nos 

serviços do Município consta do Anexo I; 

2. Todos os trabalhadores deverão assinar a receção dos equipamentos de proteção individual 

segundo o modelo que consta do Anexo II. Este modelo indica quais os equipamentos de proteção 

individual entregues, os riscos que estes previnem e o compromisso por parte do trabalhador 

indicando que irá zelar e comunicar eventuais deficiências do equipamento de proteção individual 

entregue. 

Artigo 11.º 

Manutenção e Conservação dos Equipamentos de Proteção Individual 

Ao utilizar o equipamento de proteção individual o trabalhador deve: 

a) Verificar sempre o seu estado de conservação e limpeza e respetivos prazos de validade; 

b) Guardar em recipiente ou armário próprio isento de poeiras, produtos tóxicos ou abrasivos, 

utilizando embalagem própria e nas melhores condições de higiene; 
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c) Resguardar os equipamentos de proteção individual do contacto direto com ferramentas e 

outros materiais ou equipamentos. 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Artigo 12.º 

Infrações 

1. É suscetível de ser considerada violação do dever de obediência e zelo o não cumprimento do 

estipulado no art.º 7º do presente regulamento; 

2. Aos factos descritos no número anterior aplicam-se subsequentemente as normas constantes na 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e no Código do Trabalho, consoante o tipo de vínculo 

do trabalhador. 

Artigo 13.º 

Verificação de Procedimentos 

1. A verificação do cumprimento das normas do presente regulamento é da competência dos 

dirigentes responsáveis por cada unidade orgânica; 

2. A Divisão de Gestão de Infraestruturas, nomeadamente o Serviço de Segurança e Saúde no 

Trabalho, procede à inspeção periódica do cumprimento das normas estipuladas no presente 

regulamento. 

Artigo 14.º 

Conhecimento dos Funcionários 

Este regulamento é do conhecimento obrigatório de todos os trabalhadores do Município, 

devendo ser promovidas as adequadas medidas de divulgação. 

Artigo 15.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor após aprovação em reunião da Câmara Municipal e 

publicitação em edital.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2015: “Concordo. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de RIUEPI, apresentado. -------------- 
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Deve a DGI, 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 18 de novembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 268.724,48 € (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro euros e quarenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

outubro a 13 de novembro de 2015, 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 -------------------------------- 

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÃO SHOTOKAN KOKUSAI KARATE-DO DE VAGOS – “TAÇA SOKE 

KANAZAWA” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Candidatura ao PMAAD – Subprograma 2 “Apoio à organização de eventos e projetos pontuais”;  

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 28 de outubro de 2015; ---------------------------- 

 Informação de compromisso nº 5558, no valor de 700,00 € (setecentos euros); ---------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de novembro de 2015: “À Reunião de CM”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 700,00 € (setecentos 

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

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

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

7 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2016 – 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ---------------------------------------------------------- 

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

 Minuta de Contrato de Empréstimo sob a forma de abertura de crédito em regime de conta-

corrente, de 13 de novembro de 2015; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDF, de 16 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Minuta de contrato de acordo com as condições apresentadas”; -------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de novembro de 2015: “À Reunião da CM”; -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo e ainda remeter à Assembleia Municipal para a devida autorização. ---- 

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

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

8 – LISTAGEM DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – ANO 2015 – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

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

 Listagem dos contratos plurianuais efetuados, de 16 de novembro de 2015; -------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de novembro de 2015: “À Reunião da CM”; -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia Municipal, em 

cumprimento da deliberação dessa Assembleia de 28 de novembro de 2014. ----------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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9 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL 

– APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO E AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de autorização prévia, para a assunção de compromissos plurianuais, de 13 de novembro 

de 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato de “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos 

(RU) a destino final” (CPI 1/2015); ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e 1 (um) voto de abstenção 

da senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, aprovar a minuta do contrato e autorizar 

o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo e ainda remeter à Assembleia Municipal para autorização prévia 

à assunção de compromissos plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL – AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, de 16 de novembro 

de 2015, subscrito pelo senhor Vice Presidente, que informou que o valor apresentado em anexo, 

de 775.698,06 € (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito euros e seis 

cêntimos), deve ser corrigido para 772.811,99 € (setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e onze 

euros e noventa e nove cêntimos); -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para autorização prévia 

à assunção de compromissos plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROCº E06/2014 ------------------------------------- 

1.1 AUTO DE REINÍCIO DE TRABALHOS --------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Reinicio de Trabalhos, de 19 de outubro de 2015; ----------------------------------- 

 Informação da DPP, de 02 de novembro de 2015; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2015: “À 

Reunião da CM para homologação”. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROCº E06/2014 ------------------------------------- 

1.2 PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO – RATIFICAÇÃO ---------------------------- 

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

 Comunicação da empresa PMPCALÇADAS, Unipessoal, Lda, de 30 de outubro de 2015, 

solicitando prorrogação legal do prazo da empreitada, até 14 de novembro de 2015, 

devido às condições climáticas adversas, atraso na entrega dos materiais e atraso na 

execução da parte elétrica devido às condições atmosféricas; --------------------------------- 

 Informação da DPP, de 02 de novembro de 2015; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2015: “Aceite 

o presente pedido de prorrogação do prazo da empreitada, face à informação técnica 

infra. À Reunião da CM para ratificação. Proceda-se em conformidade”. ----------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROCº E06/2014 ------------------------------------- 

1.3 APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PTRE – “CONSTRUÇÃO E PINTURA DE 

MURO” – PARECER N.º 3 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 30 de outubro de 2015; ------------------ 

 Parecer do CDPP, de 02 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente “PTRE – Construção e Pintura de 

Muro” nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. A decisão 

deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante”; ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de novembro de 2015, que a 

seguir se transcreve: “Aprovado o presente “PTRE – Construção e Pintura de Muro”, nas 

condições impostas pela CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM 

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

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

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

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

2 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCº E06/2015 – ATA N.º 4 (PRONÚNCIA DO ÓRGÃO 

COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA AOS ERROS E OMISSÕES 

IDENTIFICADOS PELOS INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------- 

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

 Ata n.º 4 (Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões 

identificados pelos interessados), de 03 de novembro de 2015; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de novembro de 2015: “ Aprovo. À Reunião da 

C.M. para ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
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3 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROCº E02/2013 – RELATÓRIO FINAL 

ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final, de 20 de setembro de 2015; --------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 2514, no valor de 68.637,05 € (sessenta e oito mil seiscentos e 

trinta e sete euros e cinco cêntimos), para o ano em curso. ---------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de novembro de 2015: “Adjudico. À Reunião da 

C.M. para ratificação”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que adjudica a Construção do Pontão das Malhadas, à empresa RIBEIROESCALA – Construções, Ldª, 

pelo montante de 168.380,00 € (cento e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta euros), acrescido de IVA, à 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL MONICA RIBEIRO JORGE – PROC.º 249/79 – CANTO DE CALVÃO – CALVÃO 

– REVOGAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Mónica Ribeiro Jorge, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 15 julho de 2014, a solicitar a revogação do ato administrativo – Alvará de Loteamento n.º 

249/79; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CUAJ, de 29 de outubro de 2015; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 29 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Sobre o pedido de revogação do ato que aprovou o loteamento, remete-se o parecer favorável do 

Sr. CUAJ. O loteamento foi aprovado em R.C. de 28/9/79. Á consideração superior.”; ------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, revogando o ato administrativo – 

Alvará de Loteamento n.º 249/79. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – VIVERVAGOS, LDA – PROC.º 9/06 – VAGOS – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO (ALVARÁ 

2/10) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de ViverVagos, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de 

outubro de 2015, a solicitar alteração ao alvará de loteamento n.º 2/10; ------------------------------- 

 Informação da DGU, de 02 de novembro de 2015; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 03 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação supra, bem como pela prestada pela D. Planeamento em 3/11/15, 

sendo de aprovar a alteração pretendida. Á consideração superior.”; -------------------------------- 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de alteração do alvará de loteamento 

n.º 2/10, conforme requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – SPRING WORK – CONSTRUÇÃO PROMOÇÃO IMOBILIARIA, LDA – PROC.º 4/09 – 

LOMBOMEÃO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/14 – ALTERAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO --------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de alteração apresentada pela DGI; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 02 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara Caladé 
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Junto se anexa proposta elaborada pela DGI, na sequência da solicitação de diversos moradores 

e utilizadores, tendo em vista a melhoria das condições de circulação na via. Á consideração 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração de infraestruturas 

apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PRIO ENERGY, S.A. – PROC.º 1/15 – VAGOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE GARRAFAS DE GÁS ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Prio Energy, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de 

abril de 2015, solicitando informação prévia para construção de um parque de garrafas de gás, 

junto às bombas de gasolina Prio; --------------------------------------------------------------------------- 

 Decisão global favorável, da CCDR-C, de 23 de outubro de 2015; ------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 28 de outubro de 2015; ---------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 28 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada, devendo ter-se em conta as condições impostas”; --------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia, de acordo com 

os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – PLANO DE PORMENOR – 2.ª 

ALTERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Pela DPP, fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A e justificação para a não sujeição da alteração a avaliação 

ambiental estratégica; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 13 de novembro de 2015: “À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao PP do PES, Parcela 

A e bem assim não sujeitar a alteração a avaliação ambiental estratégica, tudo de acordo com a 

fundamentação apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

(DL N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 VAGOLEITE, LDA ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da DPP, de 13 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e uma vez que a atividade pode ser enquadrada no 

Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, remeter o pedido de reconhecimento 

de interesse público municipal à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

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

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

6 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

(DL N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2 BATATAS EGBERTO & FILHOS, LDA ---------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 13 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e uma vez que a atividade pode ser enquadrada no 

Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, remeter o pedido de reconhecimento 

de interesse público municipal à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, pelo que 

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

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

7 – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA (CSFS) -------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do CSFS, de 12 de novembro de 2015, solicitando isenção de taxas; ---------------- 

 Parecer favorável do CUAJ, de 12 de novembro de 2015; ----------------------------------------------- 

 Cálculo das taxas, apresentado pela DGU, no valor de 588,37 € (quinhentos e oitenta e oito euros 

e trinta e sete cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Atendendo à informação supra, deferido o pedido de isenção de taxas. À Reunião da 

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

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, regressou à sala de reuniões, reassumindo 

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

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

8 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO (CSPC) ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento do CSPC, de 12 de novembro de 2015, solicitando isenção de taxas; ---------------- 

 Parecer favorável do CUAJ, de 12 de novembro de 2015; ----------------------------------------------- 
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 Cálculo das taxas, apresentado pela DGU, no valor de 1.558,17 € (mil quinhentos e cinquenta e 

oito euros e dezassete cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Atendendo à informação supra, deferido o pedido de isenção de taxas. À Reunião da 

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

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos, para perguntar: ---------------------- 

 Como é que tendo a EDP tantos lucros, temos de pagar tanto de taxas? ------------------------------- 

 Por que razão continuamos a pagar valores tão elevados pelo consumo de água e mais taxas? ---- 

 Dar conta de uma casa que está bastante degradada, na EN 109; --------------------------------------- 

 O mesmo na Travessa dos Cabanais. ------------------------------------------------------------------------ 

 Porque estamos a ser explorados por terceiros? Como podemos sair destes ladrões? ---------------- 

 Sr. Presidente - Faça um referendo em Vagos sobre as taxas que estamos a pagar da água. -------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que tomou nota das situações e prestou os esclarecimentos tidos 

por convenientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vice Presidente também prestou alguns esclarecimentos sobre o défice tarifário da energia. ----- 

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

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 doze horas e 

dezasseis minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


