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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2014, de 19 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de novembro de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e cinco minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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. João 

Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, 

eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para informar: 

• A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Marques, tal como tinha solicitado, relativamente aos 

pagamentos feitos das faturas à “Vagos FM” e ao jornal “O Ponto” em 2014, no valor de onze mil 

e quinhentos euros, metade do ano 2013, de acordo com o procedimento aprovado por esta Câmara 

Municipal, por unanimidade. Ao jornal foram pagos 3.524.00€ (três mil quinhentos e vinte e 

quatro euros), procedimento este, também aprovado, por unanimidade.  

• Relativamente aos motoristas, questão também levantada pela senhora Vereadora: 

Durante o ano 2009 tínhamos 211 trabalhadores; 

No ano 2010 tínhamos 201; 

No ano 2011 tínhamos 231; porque aqui estão incluídos os professores das AEC´s; 

No ano 2012 tínhamos 188; 
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No ano 2013 tínhamos 181; 

Ou seja: 

Em 2010 reduzidos 9,95%; 

Em 2011 reduzimos 21,65%; 

Em 2012 reduzimos 3,72%. 

Relativamente aos motoristas temos neste momento catorze no ativo, sendo que, um está com licença sem 

vencimento, aliás terminou em outubro, dois em mobilidade interna, dois estão de baixa ou seja a quem 

catorze tira quatro restam dez. 

Relativamente aqueles que se aposentaram, durante os anos 2010, 2011, 2012, 2013 condutores de veículos 

especiais ou de viaturas, tivemos seis nos últimos quatro anos; não tendo neste tempo reposto qualquer um 

dos que saiu; 

• A informação pedida sobre a Ponte de Vagos no entender do senhor Presidente, seria insuficiente 

para apresentar à senhora Vereadora ser-lhe-á entregue mais tarde; 

• Por fim sobre as despesas do Mês Sénior elas foram distribuídas na reunião passada. -------------- 

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

A senhora Vereadora drª Maria do Céu disse:  

• Em agosto do corrente ano pediu algumas informações ao senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Santo André que não foram prestadas, tendo insistido por correio registado concedendo um 

prazo de cinco dias para tal efeito, o que até à data ainda não aconteceu. Assim queria avisar e 

pedia para que o senhor Presidente da Câmara intercedesse como mediador desta questão, uma 

vez que se trata de um Presidente da Junta seu. Se nada for feito pretende ela própria tomar 

medidas. Fica aqui o aviso que lhe parece ser correto fazer, pela questão da frontalidade; 

• Sobre o Centro Escolar se todos os problemas que foram levantados foram resolvidos? 

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

O senhor Vereador eng.º João Domingues, disse: 

• Deixar um voto de felicitações à Câmara Municipal pelo prémio ganho na última Gala de Desporto 

da Bairrada, sendo certo que foi, obviamente, a Câmara Municipal de Vagos, pelo que foi apurado 

a que mais investiu em infraestruturas do desporto a nível de todos os Municípios da Bairrada; 

• Sobre as transferências de competências para as Juntas de Freguesia que foram aprovadas na 

Assembleia Municipal e pelo que percebeu as Juntas passam a fazer algum do trabalho que 

competia às Câmaras Municipais; como é que se vai processar esta transferência? Vai haver 

transferência de pessoal?  

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

O senhor Vereador eng.º Mário Martins, disse: 

• Que relativamente à atribuição do Prémio à Câmara Municipal na última Gala de Desporto da 

Bairrada, faz das palavras do senhor Vereador eng.º João Domingues, as suas; 

• Ter uma questão sobre o Centro Cultural da Ciência de Fonte de Angeão mas julga estar na ordem 

do dia; 
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• Relativamente aos motoristas julga que algumas Juntas tem alguns problemas com os 

trabalhadores que trabalham juntos, problemas do género de duvidosa mobilidade da situação em 

que se encontra, não sabe se a Câmara pode prestar algum auxílio no sentido de dar alguma 

orientação, ajudar as Juntas em termos de tratamento mais legal e transparente destas situações. 

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

O senhor Presidente da Câmara explicou: 

• Relativamente às Juntas de Freguesias e respondendo também à abordagem da senhora Vereadora 

é óbvio que a Câmara não é nem pai nem mãe das Juntas; os recursos que as Juntas têm não lhes 

permitem fazer face a algumas competências que têm; do ponto de vista de apoio jurídico estamos 

um pouco condicionados, como sabem temos um jurista no quadro, pior que nós não há, não deve 

haver nenhuma Câmara só com um jurista. Sobre os recursos humanos, questão colocada pelo 

senhor Vereador eng.º João Domingues, a resposta é que a Câmara Municipal não disponibiliza 

Recursos Humanos no acordo de transferência de competências. 

• Sobre o centro escolar de Fonte de Angeão a única novidade é a existência de uma Comissão 

Politica do PCP em Vagos. A Câmara já sabia que existia um problema com o quadro interativo, 

o que se está a resolver. Este assunto tem a ver com a orientação das cortinas; outra questão é a 

sala de informática ter sido transformada em sala de aula, o que possibilitou a colocação em vez 

de oito professores, de nove; os problemas não têm qualquer impacto no dia a dia da escola, que 

está a correr muito bem. 

• Sobre as felicitações do senhor Vereador eng.º João Domingues, elas são para todos nós, de facto 

este prémio reflete o esforço do Município nesta área. Este espaço está a refletir-se positivamente 

traduzindo a importância que o Município dá ao desporto. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 18, 19 e 20, de 03 e 17 de setembro e 01 de outubro de 2014, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de novembro de 2014, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 270.775,52€ (duzentos e setenta mil, setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta e dois 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: ------------------- 

“- O.P. nº. 3069 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 8.830,65 €, para pagamento 

do Auto de medição de trabalhos de suprimentos de erros e omissões nº 11 – “Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 2609.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 31 de 

outubro a 13 de novembro e da (UAJ) Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 10 de outubro a 13 

de novembro, ambos de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

4.1. ORÇAMENTO 2014 - 12ª, 13ª e 14ª ALTERAÇÕES ------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas 

aprovou as 12ª, 13ª e 14ª  alterações ao orçamento da despesa. -------------------------------------- 

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

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

4.2. PPI (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS) 2014 - 10ª,11ª e 12ª  ALTERAÇÕES ----- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas 

aprovou a 10ª, 11ª e 12ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano.  

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

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

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

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

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

5.1. – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE 

INTERNET DO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL ----------------------------------------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para ajuste direto 

- regime simplificado para aquisição de serviço de renovação do serviço de internet do edifício da 

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

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

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

5.2. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ADSL PARA O CENTRO CULTURA E CIÊNCIA --------------

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

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para ajuste direto 

- regime simplificado para aquisição de serviço de ADSL no Centro Cultura e Ciência. ----------------- 

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

Antes da discussão e votação dos pontos 5.3, 5.4 e 5.5, a senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, aproveitou 

para dar conhecimento do Programa do Mercado Solidário a realizar nos dias 29 e 30 de novembro. ------- 

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

5.3. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL 

PARA SESSÕES DE HIDROTERAPIA, EM AUTOCARRO ADAPTADO -- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para ajuste direto 

- regime simplificado para aquisição de serviço de transporte de alunos do ensino especial para sessões 

de hidroterapia, em autocarro adaptado. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

5.4. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO GRUPO “VOZES DO BAR”, NO 

AMBITO DO EVENTO “MERCADO DA SOLIDARIEDADE”------------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com uma abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para ajuste direto - regime simplificado 

para aquisição de serviço de espetáculo do grupo “Vozes do Bar”, no âmbito do evento “Mercado da 

Solidariedade”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que se absteve, pese 

embora não seja contra o evento, mas sim contra a forma de procedimento. ------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.5. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO GRUPO “CÔDEAS DO DIABO”, NO 

AMBITO DE EVENTO “MERCADO DA SOLIDARIEDADE”. --------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com uma abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para ajuste direto - regime simplificado 

para aquisição de serviço de espetáculo do grupo “Côdeas do Diabo”, no âmbito do evento “Mercado 

da Solidariedade”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que se absteve, pese 

embora não seja contra o evento, mas sim contra a forma de procedimento. ------------------------------------ 

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

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

5.6. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DE “BRUNO PATO”, NO AMBITO DE 

EVENTO “MERCADO DA SOLIDARIEDADE” ---------------------------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou por maioria, com uma abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para ajuste direto - regime simplificado 

para aquisição de serviço de espetáculo de “Bruno Pato”, no âmbito do evento “Mercado da 

Solidariedade”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que se absteve, pese 

embora não seja contra o evento, mas sim contra a forma de procedimento. ------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.7. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 

PÓLO INDUSTRIAL DA PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para ajuste direto - regime geral 

para aquisição de serviço de projeto de execução de obras de urbanização do Pólo Industrial da Ponte 

de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.8.- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL -------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e duas abstenções dos senhores Vereadores eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para ajuste direto 

- regime geral para aquisição de prestação de serviços na área de Engenharia Civil. ------------- 

O Senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior  : “Abstenho-me por não questionar a 

necessidade de contratação de um profissional nesta área. Entendo no entanto que, como sempre defendi, 

a Câmara Municipal,  nesta como noutras situações, devia abrir  a mais profissionais a possibilidade de 

exibir e defender o seu currículo e as suas competências, para depois sim, tomar uma decisão, que até 

podia potenciar um custo mais baixo sem que isso significasse menos competência.” 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.- CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL – CRAC --------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 03 de outubro de 2014, que a seguir 

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

“Considerando 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

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

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

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

Recreativo e Acção Cultural, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

 

 

Relatório Final | CRAC – Centro Recreativo e Acção Cultural 

   

1.

1. 
Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 22 atletas | Futebol seniores masculinos – 2 409.44€  

� taxa de filiação do clube e da equipa – 425.00€ 

 

Sub-total: 2 834.44€ 

   

1.

2. 
Recursos Humanos 

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

� 1 treinadorde Grau I – 100.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

  

Sub-total: 300.00€ 

   

1.

3. 
Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futebol seniores masculinos – 1 275.00€  

 

Sub-total: 1 275.00€ 
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1.

4. 

Representatividade 

do Concelho  

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

as seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

�  1 equipa | Futebol seniores masculinos: nível Distrital | 2ª divisão/Última – 1 

000.00€  

 

Sub-total: 1 000.00€ 

   

1.

5. 

Valor Final 

Atribuído 
Total: 5 409.44€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso LCPA nº 4425, no valor de 2.704,72 € (dois mil setecentos e quatro euros 

e setenta e dois cêntimos) para o ano em curso e 2.704,72 € (dois mil setecentos e quatro euros e setenta 

e dois cêntimos) para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 5.409,44€ (cinco mil 

quatrocentos e nove euros e quarenta e quatro cêntimos) ----------------------------------------------------------- 

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

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

6.2.- GRECAS – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------- 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------- 

Deve o Sector de Desporto e Juventude da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

6.3.- GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 03 de outubro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 
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2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios do 

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

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

Calvão, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014 

Relatório Final | Grupo Desportivo de CALVÃO 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 23 atletas | Futebol seniores masculinos – 2 518.96€  

� 11 atletas | Futebol juniores masculinos – 654.50€ 

� 27 atletas | Futebol juvenis masculinos – 1 336.50€ 

� 14 atletas | Futebol iniciados masculinos – 539.00€ 

� 15 atletas | Futebol infantis masculinos - 465.00€ 

� 10 atletas | Futebol traquinas masculinos – 310.00€ 

� equipa e diversos escalões – 775.00€ 

Sub-total: 6 598.96€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

� 10 atletas com idade inferior a 18 anos - 40.00€ 

� 33 atletas com idade entre os 18 e os 55 anos – 66.00€ 

Sub-total: 106.00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

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

� 5 treinadores de Grau I – 500.00€ 

� 1 treinador de Grau II – 200.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€  

Sub-total: 900.00€ 
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1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futebol seniores masculinos – 1 445.00€  

� 1 equipa | Futebol juniores masculinos – 650.00€ 

� 1 equipa | Futebol juvenis masculinos – 90.00€ 

� 1 equipa | Futebol iniciados masculinos – 90.00€ 

� 1 equipa | Futebol infantis masculinos - 75.00€ 

� 1 equipa | Futebol traquinas masculinos – 65.00€  

Sub-total: 2 415.00€ 

   

1.5. 
Representatividade 

do Concelho  

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

seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Futebol seniores masculinos: nível Distrital | 2ª divisão/Última – 1 000.00€  

� 1 equipa | Futebol juniores masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€ 

� 1 equipa | Futebol juvenis masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€ 

� 1 equipa | Futebol iniciados masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€ 

� 1 equipa | Futebol infantis masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 

100.00€ 

� 1 equipa | Futebol traquinas masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€  

Sub-total: 1 500.00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 11 519.96€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor. 
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• Informação de compromisso nº 4423, no valor de 2.879,99 € (dois mil oitocentos e setenta e nove 

euros e noventa e sete cêntimos), para o ano em curso e 8.639,97 € (oito mil, seiscentos e trinta e 

nove euros e noventa e sete cêntimos), para exercícios futuros; ------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 11.519,96€ (onze mil 

quinhentos e dezanove euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

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

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

6.4.- FUTEBOL CLUBE VAGUENSE ----------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 03 de outubro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

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

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

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

Vaguense, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

Relatório Final | Futebol Clube Vaguense 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 12 atletas | Futebol juniores femininos – 672.00€ 

� 23 atletas | Futebol juvenis masculinos – 1 138.50€  

� 29 atletas | Futebol iniciados masculinos – 1 116.50€ 

� 46 atletas | Futebol infantis masculinos – 1 426.00€ 
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� 29 atletas | Futebol benjamins masculinos – 899.00€ 

� 21 atletas | Futebol traquinas (misto) – 651.00€ 

� 3 atletas | Futebol petizes masculinos – 73.50 

� equipa e diversos escalões – 760.00€ 

Sub-total: 6 736.50€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

� 11 atletas menores de 18 anos - 44.00€ 

Sub-total: 44.00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

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

� 4 treinadores de Grau I – 400.00€ 

� 1 treinador de Grau II – 200.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

Sub-total: 800.00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futebol juniores femininos – 78.00€ 

� 1 equipa | Futebol juvenis masculinos – 90.00€  

� 2 equipas | Futebol iniciados masculinos – 180.00€ 

� 4 equipas | Futebol infantis masculinos – 300.00€ 

� 2 equipas | Futebol benjamins masculinos – 130.00€ 

� 2 equipas | Futebol traquinas masculinos - 130.00€ 

Sub-total: 908.00€ 
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1.5. 
Representatividade 

do Concelho  

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

seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Futebol juniores femininos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00 

� 1 equipa | Futebol juvenis masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€  

� 2 equipas | Futebol iniciados masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

200.00€ 

� 4 equipas | Futebol infantis masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

400.00€ 

� 2 equipas | Futebol benjamins masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

200.00€ 

� 2 equipas | Futebol traquinas masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 

200.00€  

Sub-total: 1 200.00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 9 688.50€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso nº 4424, no valor de 2.422,12 € (dois mil, quatrocentos e vinte e dois 

euros e doze cêntimos), para o ano em curso e 7.266,38 € (sete mil, duzentos e sessenta e seis 

euros e trinta e oito cêntimos), para exercícios futuros; --------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 9.688,50€ (nove mil 

seiscentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.5- ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------ 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 03 de outubro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

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

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Betel – Ponte de Vagos, 

o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

Relatório Final | BETEL – Ponte de Vagos 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 15 atletas | Futebol traquinas masculinos – 465.00€  

� 29 atletas | Futebol benjamins (misto) – 899.00€  

� 12 atletas | Futebol infantis masculinos – 372.00€ 

� 19 atletas | Futebol iniciados masculinos – 731.50€ 

� equipa e diversos escalões – 600.00€ 

Sub-total: 3 067.50€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

� 20 atletas menores de 18 anos - 80.00€ 

Sub-total: 80.00€ 
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1.3. Recursos Humanos 

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

� 1 treinador de Grau II – 200.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€  

Sub-total: 400.00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futebol traquinas masculinos – 65.00€  

� 2 equipas | Futebol benjamins (misto) – 130.00€ 

� 1 equipa | Futebol infantis masculinos – 75.00€ 

� 1 equipa | Futebol iniciados masculinos - 90.00€ 

Sub-total: 360.00€ 

   

1.5. 
Representatividade 

do Concelho  

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

seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Futebol traquinas masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€  

� 2 equipas | Futebol benjamins (misto): nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

200.00€ 

� 1 equipa | Futebol infantis masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

100.00€ 

� 1 equipa | Futebol iniciados masculinos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 

100.00€  

Sub-total: 500.00€ 



 

 

Ata n.º 24/2014, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 4 407.50€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

• Informação de compromisso nº 4421, no valor de 2.203,75 € (dois mil, duzentos e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 2.203,75 € (dois mil, duzentos e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.407,50€ (quatro mil 

quatrocentos e sete euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.6.- CLUBE DE NATAÇÃO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 03 de outubro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

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

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

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

Vagos, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | Clube de Natação de Vagos 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 22 atletas | Natação cadetes – 440.00€  

� 6 atletas | Natação infantis – 120.00€ 

� 5 atletas | Natação juvenis – 100.00€ 

� 4 atletas | Natação juniores – 80.00€ 

� 5 atletas | Natação seniores – 100.00€ 

� inscrições nas diversas competições – 814,25€ 

Sub-total: 1 654,25€ 

   

1.2. Recursos Humanos 

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

� 2 treinadores de Grau I – 200.00€ 

� 1 treinador de Grau III – 300.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€  

Sub-total: 700.00€ 

   

1.3. 
Representatividade 

do Concelho  

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

seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Natação seniores femininos: nível Nacional | Única/Última – 1 000.00€  

� 1 equipa | Natação juniores: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 100.00€ 

� 1 equipa | Natação infantis: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 100.00€ 

� 1 equipa | Natação cadetes: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 100.00€  

Sub-total: 1 300.00€ 
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1.4. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 3 654,25€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso nº 4420, no valor de 1.827,12 € (mil oitocentos e vinte e sete euros e 

doze cêntimos), para o ano em curso e 1.827,13 € (mil oitocentos e vinte e sete euros e treze 

cêntimos), para exercícios futuros; -------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.654,25€ (três mil 

seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos). -------------------------------------------------- 

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

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

6.7.- COLÉGIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO CALVÃO ---------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 13 de novembro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

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

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

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

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Colégio Diocesano Nª 

Sª da Apresentação de Calvão, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | Colégio Diocesano Nª Sª Apresentação de Calvão 

   

1.1. 
Atletas 

Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 15 atletas | Voleibol Iniciados femininos – 300,00€  

� Equipa de Voleibol Iniciados Femininos – 150.00€ 

� 9 atletas | Ténis de Mesa, Vários Escalões Misto – 269.50€ 

Sub-total: 719.50€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 
O Clube não apresenta atletas não federados 

   

1.3. 
Recursos 

Humanos 

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

contabilizados: 

� 3 treinador de Grau II - 600.00€ 

� 1 diretor desportivo - 200.00€ 

Sub-total: 800.00€ 

   

1.4. Arbitragem Não aplicável. 

   

1.5. 
Representativid

ade do Concelho  

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

as seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

�  1 equipa | Voleibol Iniciados femininos: nível Nacional | Única/Última(2) – 1 

500.00€  
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�  1 equipa | Ténis de Mesa Cadetes Misto: nível Distrital | Única/Última – 100.00€ 

�  1 equipa | Ténis de Mesa Iniciados Masculinos: nível Distrital | Única/Última – 

100.00€ 

Sub-total: 1 700.00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 3 219.50€ 

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso nº 4419, no valor de 1.609,75 € (mil seiscentos e nove euros e setenta 

e cinco cêntimos), para o ano em curso e 1.609,75 € (mil seiscentos e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos), para exercícios futuros; -------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 03 de outubro de 2014. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.219,50€ (três mil 

duzentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------

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

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

7 – OSCAR MANUEL OLIVEIRA GASPAR – VAGOS – OFERTA DE LIVROS – HOMENAGEM 

AO EX-DEPUTADO MARQUES JÚNIOR ------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Carta do sr. dr. Óscar Manuel Oliveira Gaspar, datada de 02 de outubro de 2014, para entregar na 

Câmara Municipal dois exemplares da publicação feita pelo Parlamento português de evocação e 

homenagem ao ex-deputado Marques Júnior. Entregou, igualmente, quinze livros diversos para a 

biblioteca municipal; -----------------------------------------------------------------------   

• Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 31 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “ À reunião de Câmara. “ ---------------------------------------------------------------------- 



 

 

Ata n.º 24/2014, de 19 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

23 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o seu contributo e oficiar no sentido de agradecer. 

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

Deve o GAP – Gabinete de Apoio ao Presidente, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

8 –CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2015 – ATÉ 

400.000,00€ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente: 

• Contrato de empréstimo, que a seguir se transcreve: 

“CONTRATO DE CRÉDITO 

(Abertura de Crédito em Conta Corrente)  

Entre: 

Banco BPI, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, matriculado 

na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 

número 501 214 534, com o capital social de € 1.293.063.324,98, adiante designado por “Banco”, neste acto 

devidamente representado por Dr. Mário Luís de Oliveira Gala Mexia Leitão e por Dr.ª Clara Maria Santos 

Correia, na qualidade de procuradores e com poderes para o acto;  

E: 

Município de Vagos, pessoa colectiva número 506912833, com sede em Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, 

adiante designado por “Município”, neste acto devidamente representado por Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e com poderes para o acto;    

É celebrado o presente contrato de crédito que se rege pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as partes 

se obrigam a cumprir integral e tempestivamente. 

Primeira 

(Definições) 

1.Salvo se diferentemente se estabelecer no presente contrato, as expressões que a seguir se indicam quando 

iniciadas por maiúsculas têm o significado seguinte: 

(i) Conta DO: a conta de depósitos à ordem nº 7-1938526.001.001 de que o Município é titular junto do 

Banco. 
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(ii) Dia Útil: dia completo em que a generalidade dos bancos se encontre aberta ao público em Lisboa e 

o sistema Target esteja em funcionamento (dias úteis Target); 

(iii)  Euribor: corresponde à taxa promovida pela Federação Bancária Europeia em conjunto com a 

Associação Cambista Internacional, resultante do cálculo da média das taxas de depósitos interbancários 

para cada prazo denominado em Euros, oferecidas na Zona da União Económica e Monetária entre Bancos 

de Primeira Linha cotada para valor spot (TARGET + 2) na base Actual/360 e divulgada cerca das 11 horas 

na página EURIBOR01 da REUTERS ou de outra Agência que a divulgue. 

2. Excepto se do contexto resultar o contrário, os termos e expressões definidos no número 1 da presente 

cláusula, no singular ou no plural, poderão ser utilizados, respectivamente, no singular ou no plural, com a 

correspondente alteração do seu significado.  

3. Sempre que, no presente contrato, se utilizem expressões como “obrigações emergentes do presente 

contrato”, “montantes devidos nos termos do presente contrato” ou expressões similares, devem as 

mesmas ser interpretadas como incluindo as obrigações emergentes da utilização do crédito concedido e 

os montantes devidos em resultado dessa utilização  

4. Qualquer referencia a “incumprimento” ou ao “não cumprimento”, constante do presente contrato, 

inclui, além do incumprimento definitivo, referências a situações de simples mora ou de cumprimento 

defeituoso. 

5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por razões de mera conveniência e não deverão ser 

consideradas na interpretação e integração do presente contrato. 

Segunda 

(Modalidade e Montante) 

 O Banco concede ao Município um crédito, na modalidade de abertura de crédito em conta corrente até 

ao montante de EUR 400.000,00 (quatrocentos mil euros). 

Terceira 

(Prazo e Finalidade) 

1. O crédito é concedido até ao dia 31 de Dezembro de 2015. 

2. O crédito destina-se a apoiar a tesouraria do Município no ano de 2015.  
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Quarta 

(Utilização e Confissão de Dívida) 

1. A utilização do crédito será efectuada mediante crédito na Conta DO e poderá iniciar-se logo que 

estejam verificadas as condições de início de utilização previstas no número 5 da presente cláusula. 

2. Durante a vigência do presente contrato, e desde que se encontrem verificadas as condições de 

utilização referidas no número 5 da presente cláusula, o crédito poderá ser utilizado, por uma ou mais 

vezes, até ao seu montante total. 

3. A mora ou o incumprimento pelo Município de qualquer obrigação assumida no presente contrato 

confere ao Banco o direito de suspender a faculdade de utilizar o crédito pelo tempo em que subsistir a 

mora ou o incumprimento. 

4. O Município confessa-se, desde já e incondicionalmente, devedor ao Banco das importâncias que venha 

a utilizar nos termos do número um anterior, bem como dos juros que as mesmas importâncias venham a 

vencer e, ainda, das despesas e encargos estipulados no presente contrato. 

5. O início da utilização fica condicionado à entrega pelo Município ao Banco, em forma e conteúdo 

previamente por este aceite, de certidão ou fotocópia autenticada da Acta da Assembleia Municipal a 

aprovar a contratação da presente abertura de crédito, indicando, designadamente, o montante e a 

finalidade. 

6. Não serão permitidas utilizações se se verificar qualquer uma das circunstâncias que permitem a 

rescisão do Contrato nos termos previstos na cláusula Décima Primeira. 

Quinta 

(Taxa de Juro, contagem e pagamento dos juros) 

1. Sobre os montantes de capital em cada momento utilizados e/ou em dívida, vencem-se juros à taxa 

nominal correspondente à Euribor a 6 seis meses, divulgada no segundo dia útil anterior ao início de cada 

período de contagem de juros, acrescida de uma margem ou spread de 1,60% (um vírgula seis pontos 

percentuais), o que corresponde, à data de 10 de Outubro de 2014, a uma taxa de 1,778%. 

2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) é em 10 de Outubro de 2014, na presente 

data, de 1,7859%. 

3. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja publicada, aplicar-se-á, durante o período de tempo 

em causa, a taxa que resultar da média aritmética das taxas oferecidas no segundo dia útil anterior à data 
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de início de cada período de juros às, ou cerca das 11:00 horas de Bruxelas, para operações no Mercado 

Interbancário em Euros, com o mesmo prazo, por quatro bancos europeus de primeira ordem, escolhidos 

pelo Banco. 

4. As variações da taxa de juro produzirão efeitos a partir do início do período de contagem de juros 

subsequente. 

5. Os juros são contados dia a dia com referência a períodos de contagem de juros 

mensais/trimestrais/semestrais, sendo calculados na base dos dias efectivamente decorridos e de um ano 

de 360 dias. 

6. Os juros serão pagos postecipadamente com a periodicidade estabelecida no número anterior. 

Sexta 

(Reembolso do crédito) 

Encerrado crédito pelo decurso do prazo, denúncia ou vencimento antecipado, fica o Município obrigado 

a pagar ao Banco todo o capital utilizado no âmbito do presente contrato e, bem assim, as quantias 

referentes a juros, devidos pela sua utilização, nos termos da cláusula anterior.  

Sétima 

(Mora e Capitalização) 

1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira, em caso de mora, total ou parcial, do 

Município, no pagamento de qualquer um dos montantes devidos nos termos do presente contrato (como 

por exemplo a título de capital, de juros, de despesas ou de qualquer outra quantia devida nos termos deste 

contrato), poderá o Banco aplicar, sobre o montante em mora e durante o prazo em que a mesma subsistir, 

a taxa de juros remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que à data vigorar. 

2. O Banco poderá capitalizar juros remuneratórios e moratórios nos termos previstos na lei.  

Oitava 

(Despesas e Encargos) 

1. O Município pagará ou reembolsará, logo que para tanto seja avisado pelo Banco, todas as despesas 

e custos por este suportados e relacionados com a modificação ou alteração do presente contrato, bem 

como todas as despesas documentalmente provadas (incluindo de expediente, de natureza fiscal, junto de 
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conservatórias, notários, advogados ou solicitadores) que o Banco venha a suportar para promover a 

recuperação dos seus créditos. 

2. Será também da responsabilidade do Município o pagamento de quaisquer impostos, taxas, 

emolumentos e outros encargos, presentes e futuros, exigíveis pela execução do contrato, incluindo os 

inerentes à constituição, reforço e registos de quaisquer garantias, ou dos pagamentos a efectuar pelo 

Município, deles derivados ou com eles conexos. 

Nona 

 (Pagamentos) 

1. Todos os pagamentos a efectuar pelo Município, nos termos deste contrato, deverão ser feitos pela 

totalidade, sem compensação ou quaisquer retenções ou deduções, nas respectivas datas de vencimento, 

por débito da Conta DO ou outra conta que venha a ser acordada entre o Banco e o Município. 

2. O Município obriga-se a assegurar que a Conta DO esteja, nas correspondentes datas de vencimento, 

suficientemente provisionada para efeitos do disposto no número 1. anterior.  

3. O Município desde já autoriza irrevogavelmente o Banco a debitar, se necessário, para efectivação dos 

pagamentos devidos, quaisquer outras contas de depósitos de que seja ou venha a ser titular ou co-titular 

solidária junto do Banco. 

4. Os pagamentos efectuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento integral dos 

montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, imputados sucessivamente a 

despesas, encargos, juros e capital e, neste último caso, segundo a ordem que o Banco venha a estabelecer. 

Décima  

(Declarações e Obrigações do Município) 

1. O Município declara e garante ao Banco que: 

a) Poderes, validade e eficácia: tem poderes para outorgar o presente contrato e cumprir as 

obrigações nele assumidas, que são válidas e vinculativas, não existindo restrição que afecte a sua 

exequibilidade nem limitação que seja excedida em consequência da concessão do crédito, nem 

envolvendo a outorga e execução deste contrato a violação de qualquer norma ou contrato a que se 

ache vinculada. 
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b) Prestação de Contas: os relatórios e contas do Município são elaborados com observância de sãos 

princípios contabilísticos, de harmonia com a lei, e reflectem correctamente e com precisão a respectiva 

situação económica e financeira; 

c) Graduação Pari Passu das Obrigações: todas as obrigações, encargos ou sujeições que deste contrato 

emergem para o Município não ficarão, por qualquer modo, subordinados ou dependentes de outro 

contrato, celebrado ou a celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em paridade (pari passu) com as 

obrigações do Município, presentes e futuras, com excepção das garantias e privilégios estabelecidos por 

lei, que não por contrato; 

d) Correcção e Completude da informação disponibilizada: as informações e demais documentos, 

fornecidos pelo Município ao Banco, relativos à negociação deste contrato são verdadeiros e correctos 

em todos os aspectos, não enfermando de vício ou omissão que os tornem enganosos ou menos correctos. 

2. O Município declara e garante, ainda, ao Banco que: não ocorreu nem se verifica qualquer facto ou 

circunstância que, pela simples notificação da sua ocorrência ou pelo mero decurso do tempo, constitua ou 

possa vir a constituir incumprimento do presente contrato ou de qualquer outro contrato, que possa afectar 

o cumprimento das obrigações ora assumidas; 

3. As declarações constantes desta cláusula consideram-se: 

a) essenciais para a formação da vontade de contratar do Banco e condicionam a integral execução 

do presente contrato por parte deste; 

b) sucessivamente repetidas nas datas de pagamento de juros e de amortização de capital. 

4. O Município obriga-se a, até ao limite e nos termos legalmente admissíveis, afectar ao cumprimento das 

obrigações pecuniárias que para si emergem do presente contrato, as suas receitas no valor que se revelar 

necessário para o efeito.   

Décima Primeira 

(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito) 

1. O Banco poderá, mediante simples declaração escrita dirigida ao Município, resolver o presente 

contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação de reembolso dos fundos 

utilizados e das demais obrigações emergentes do contrato e, além de suspender de imediato o direito do 

Município utilizar o crédito relativamente a qualquer saldo disponível, exigir, o pagamento imediato de 
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todos os montantes que, consequentemente, sejam devidos, ficando o Município obrigado a fazê-lo, caso 

se verifique qualquer uma das circunstâncias descritas nas alíneas subsequentes: 

a) Mora ou incumprimento de obrigações pecuniárias assumidas no contrato: caso o Município deixe 

de cumprir pontualmente qualquer das obrigações, a que fica vinculado nos termos do presente 

contrato; 

b) Mora ou incumprimento de obrigações não pecuniárias assumidas no contrato: caso o Município 

não regularize, no prazo constante da notificação que o Banco lhe tiver enviado para o efeito, a mora 

ou incumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, susceptível de sanação a que fica vinculado 

nos termos do presente contrato ou caso o Município deixe de cumprir tempestivamente qualquer 

obrigação não pecuniária, não susceptível de sanação, a que fica vinculado nos termos do presente 

contrato; 

c) Situação de incumprimento quanto a declarações efectuadas no contrato: se qualquer declaração 

feita ou a efectuar pelo Município, no presente contrato, for ou tiver sido falsa ou inexacta; 

d) Incumprimento de Outras Obrigações (Cross default): caso o Município, se encontre em mora ou 

em situação de incumprimento em relação a qualquer obrigação (seja qual for a sua natureza) 

celebrada ou assumida com o Banco;  

2. As faculdades previstas no número anterior podem ser exercidas a todo o tempo e o seu não exercício 

não envolve renúncia às mesmas. 

Décima Segunda 

(Convenções) 

1. Para efeitos do presente contrato, as datas e os prazos de antecedência fixados em dias reportam-se a 

dias úteis e só em dias úteis se poderão efectuar pagamentos. 

2. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer em dia que não seja útil, segundo o disposto neste 

contrato, a data de vencimento pode ser transferida para o dia útil imediato, a não ser que este pertença 

já ao mês seguinte, caso em que o vencimento será antecipado para o dia útil imediatamente anterior. 

3. Os períodos de contagem de juros serão ajustados de harmonia com o disposto no número anterior. 

Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
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1. O Município não poderá ceder, total ou parcialmente, os seus direitos decorrentes do presente contrato, 

sem o prévio consentimento escrito do Banco. 

2. O Banco fica expressa, irrevogável e incondicionalmente, e desde já, autorizado a, em qualquer 

momento, ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual no presente contrato. 

3. Para efeito do disposto nos números anteriores fica o Banco, desde já, autorizado a fornecer ao 

cessionário, mesmo previamente à cessão, todas as informações e documentos que, para o feito, entenda 

necessárias. 

Décima Quarta 

(Comunicações ao Banco de Portugal) 

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de Portugal a informação relativa a responsabilidades 

efectivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito de que sejam beneficiárias pessoas singulares 

ou colectivas residentes ou não residentes no território nacional. 

2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos e para os efeitos do disposto na Instrução nº 21/2008, 

do Banco de Portugal, o Banco comunicará mensalmente à Central de Responsabilidades de Crédito do 

Banco de Portugal, os saldos daquelas responsabilidades aos quais serão associados, designadamente, os 

elementos referentes à identificação dos mutuários e dos garantes, ao montante dos créditos concedidos e 

o tipo e valor das garantias prestadas, ao grau de cumprimento do pagamento, aos prazos inicial e residual, 

à finalidade dos créditos contratados, aos créditos vencidos e ao valor dos encargos mensais associados 

ao pagamento dos créditos. 

3. Aos devedores dos créditos é reconhecido o direito de acesso à informação que, neste âmbito, é 

prestada a seu respeito, bem como o de solicitar a sua rectificação ou actualização. 

Décima Quinta 

 (Comunicações entre as partes) 

1. Todos os avisos e comunicações entre as partes serão dados por escrito, e constarão de telefax ou carta 

entregue por protocolo ou registada, com aviso de recepção, dirigidos para os endereços adiante 

indicados: 

- Banco: 

 Banco BPI, SA. 

 Direcção de Banca Institucional 
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 Centro Institucional Centro 

 Rua Visconde da Luz, 36 

 3000-414 Coimbra 

 Fax número: 239-835657 

- Município: 

Município de Vagos 

Rua da Saudade 

3840-420 Vagos 

  Fax número: 239-799610 

2. Os endereços referidos no número anterior poderão ser alterados por comunicação à outra parte, mas 

as alterações só produzirão efeitos após terem sido recebidas pelos destinatários. 

3. As comunicações por telefax consideram-se recebidas desde o momento em que o expedidor obtiver a 

resposta automática do teleimpressor do destinatário; as cartas ter-se-ão por recebidas na data da entrega, 

por protocolo, no endereço do destinatário ou, se enviadas pelo correio, na data de assinatura do aviso de 

recepção. 

Décima Sexta 

(Títulos Executivos / Extractos de Conta) 

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que o Município figure como responsável e conexos com o 

presente contrato, dele ficarão a fazer parte integrante para efeitos de execução, constituindo juntamente 

com o Contrato, nos termos e para os fins do disposto no artigo 707.º do Código de Processo Civil, titulo 

executivo bastante. 

2. Para a prova da efectiva utilização de fundos disponibilizados através do presente Contrato, são 

suficientes os extractos de conta emitidos pelo Banco e os respectivos justificativos dos movimentos. 

Décima Sétima 

(Foro) 
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Para as questões que resultarem do presente contrato ou que visem acautelar os créditos deles emergente 

será competente o tribunal da sede ou domicilio do demandado, sem prejuízo do disposto no artigo 71º 

do Código de Processo Civil. 

Décima Oitava 

 (Perfeição do Contrato) 

O presente contrato só se considera perfeito após a sua assinatura por todas as partes e desde, tenham 

sido cumpridas as condições referidas no número 5 da Cláusula Quarta. 

Feito aos 14 de Novembro de 2014, em 3 exemplares, de igual valor e conteúdo. 

- Banco BPI, S.A. 

- Município” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de crédito e remete-lo à Assembleia 

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

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

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

9 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – APOIO 

ECONOMICO PARA RENDA DE CASA 

9.1. - MANUEL TOMÉ MARQUES - PONTE DE VAGOS --------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Manuel Tomé Marques, de 17 de junho de 2014, a solicitar apoio para o 

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

• Informação da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 13 de novembro de 2014, 

que a seguir se transcreve: “Proposta de Apoio:De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 

3.º (apoio para arrendamento de habitação) e alíneas a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há 

mais de um ano no concelho e rendimento per capita inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional) 

do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 

(RMAAESD), no que se refere ao assunto em epígrafe e a fim de dar cumprimento ao exigido no 
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Artigo 5º e 6º do mesmo Regulamento, anexo os documentos obrigatórios e a Informação Social 

respeitante ao agregado dos requerentes. 

Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar um rendimento 

mensal per capita (87.50€), inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional (202,00€), entendo que se justifica 

o apoio temporário ao agregado familiar em causa. 

Confirmada a carência económica do agregado, pese embora o requerente tenha declarados rendimentos 

de trabalho provenientes de uma empresa de camionagem, para qual já pediu apoio jurídico á Segurança 

Social a fim de declarar a sua insolvência e em virtude de nenhum dos elementos adultos do agregado 

familiar possuir atividade laboral remunerada, proponho a atribuição de 75% do valor pago mensalmente 

para a renda de casa, ou seja 75,00 euros de subsídio mensal, durante um período de doze (12) meses, o 

que perfaz um apoio de 900,00 euros no total. 

Este apoio mensal poderá ser pago aos requerentes, mediante a apresentação do recibo de pagamento da 

renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  

Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, ao apoio aqui proposto e em virtude de nenhum dos 

elementos, maiores de idade, exercer, nesta data, atividade remunerada ou estar integrado em Formação 

Profissional proponho que, os dois elementos maiores concretizem a sua inscrição no Banco de 

Voluntariado de Vagos e prestem serviço voluntário para a Câmara Municipal, acionando esta entidade o 

respetivo Seguro de Acidentes. 

Propõe-se que os dois elementos da família, colaborem um dia inteiro em cada semana, adotando o horário 

de trabalho da entidade, de forma a promover a aprendizagem de tarefas mais diversificadas, que 

possibilitem, num futuro próximo, a sua inclusão social e laboral. 

Caso estes elementos venham a ser integrados em atividade laboral ou Formação Profissional deverá 

cessar esta obrigação. 

 Anexo: 

               - Pedido de Apoio dos requerentes 

 - Informação Social 
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 - Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado 

 - Atestado da Junta de Freguesia 

 - Cópia da declaração da Segurança Social do extrato de remunerações do requerente 

 - Declaração da Segurança Social a comprovar que não existem registo de remunerações da 

requerente  

- Cópia da declaração de IRS do requerente 

-Declaração do Serviço de Finanças de Vagos a comprovar que não houve entrega de qualquer 

declaração de  

de rendimento da requerente 

- Cópia do requerimento de proteção jurídica entregue na Segurança Social   

                 - Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda 

                - Cópia do extrato da conta bancária dos requerentes”; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de novembro de 2014: 

“À reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

meses, sendo o valor mensal de 75 € (setenta e cinco euros), o que perfaz um apoio de 900 € (novecentos 

euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a Divisão Financeira e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

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

9.2. - ANDREIA MARINA VILAÇA NETO - VAGOS --------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Andreia Marina Vilaça Neto, de 15 de setembro de 2014, a solicitar apoio para 

o pagamento de renda de casa; ------------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação das técnicas superiores de serviço social, dr.ª Lina Ferreira e drª Vera Martins de 13 

de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: “Proposta de Apoio: 

De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 3.º (apoio para arrendamento de habitação) e alíneas 

a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há mais de um ano no concelho e rendimento per capita inferior 

a 40% do Salário Mínimo Nacional) do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos (RMAAESD), no que se refere ao assunto em epígrafe e a fim de dar cumprimento ao 

exigido no Artigo 5º e 6º do mesmo Regulamento, anexo os documentos obrigatórios e a Informação Social 

respeitante ao agregado dos requerentes. 

Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar um rendimento 

mensal per capita (124.12€ - o valor apurado tem em conta as despesas apresentadas na declaração de 

IRS, bem como o valor mensal da renda), inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional (202€), entendemos 

que se justifica o apoio temporário ao agregado familiar em causa. 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de 75% do valor pago 

mensalmente para a renda de casa, ou seja 187.50 euros de subsídio mensal, durante um período de doze 

(12) meses, o que perfaz um apoio de 2.250.00 euros no total. 

Este apoio mensal poderá ser pago à requerente, mediante a apresentação do recibo de pagamento da 

renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  

Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado a requerente exercer atividade profissional e 

ter a cargo dois filhos menores, não se propõe que a mesma preste serviço voluntário para a Câmara 

Municipal.   

Anexo:  

- Informação Social 

               - Pedido de Apoio da requerente 

 - Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado 

 - Atestado da Junta de Freguesia 
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 - Recibo de Salário e mensalidade do Jardim de Infância  

- Cópia da declaração de IRS da requerente 

                 - Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda 

 - Documento da Segurança Social referente á Pensão de Alimentos  

 - Cópias de recibos da farmácia”; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de novembro de 2014: 

“À reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

meses, sendo o valor mensal de 187,50 € (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz 

um apoio de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros) no total. ----------------------------------------- 

Devem a Divisão Financeira e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

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

10 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OUCA – ISENÇÃO DE TAXAS – 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento da Associação Recreativa e Cultural de Ouca, de 07 de novembro de 2014, 

solicitando isenção do pagamento de taxas de licença para Arraial e Procissão de S. Martinho, a 

realizar no dia 16 de novembro de 2014; ------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 11 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“A requerente é uma associação recreativa e cultural. Assim nos termos da alínea d) do nº 1 do art 10º do 

Regulamento e Tabela de taxas do Município de Vagos a mesma está isenta do pagamento de taxas. “ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve:  “À atenção do Sr. Dr. Pedro Samagaio, Deferido. À reunião da CM para ratificar” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara 

Caladé, de 14 de novembro de 2014, que isentou do pagamento da taxa. ---------------------------------------- 

Deve o CUAJ  - Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – CONTA FINAL 

– PROC.º 6.2.2 -03/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Informação do CDPP, arqº Pedro Castro, de 06 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé: Junto se anexa Conta Final de empreitada referida em epígrafe para 

efeitos de ser submetida à apreciação/homologação da CMV.”. --------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de novembro de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a referida Conta Final. ------------------------- 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA E.M. 595 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E 

APROVAÇÃO - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Plano de Sinalização Temporária; --------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 06 de novembro de 2014; -------------- 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 06 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: ---

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento à Entidade Executante, 

Fiscalização, CSO”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de novembro de 2014: “Aprovado o 

presente Plano de Sinalização Temporária, nas condições impostas pela CSO. À Reunião da CM 

para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DE FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PST2 - RATIFICAÇÃO ------------------------ 

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

• Plano de sinalização temporária na via pública 2; --------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 06 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Sra. Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PST face à validação da Fiscalização”; -- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de novembro de 2014: “ Aprovado o 

presente PST, de acordo com a validação da CSO. À Reunião da CM para ratificar.” ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARILIA JESUS FERREIRA E ADELAIDE JESUS – ALVARA DE LOTEAMENTO N.º 

309/81 – RIOTINTO - OUCA – REVOGAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

Presentes: 

• Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal nº 8675/14 de 21 de outubro, 

requerendo revogação do alvará de loteamento nº309/81 em nome de Lúcia de Jesus, já falecida, 

em virtude de nunca ter sido registado; --------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 29 de outubro de 2014, que conclui: “Assim, e face à 

alínea a) e b) do nº 2 do art.140º do Código do Procedimento Administrativo ( CPA ),  não se vê 

inconveniente em revogar-se o ato que aprovou o loteamento agora em apreço (reunião de CM 

de 10/4/1981), tendo em conta que a pretensão das requerentes preenche os requisitos constantes 

das alíneas a) e b) do já citado nº2 do art.140º do CPA”. ---------------------------------  

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “ À Reunião da CM”; ---------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido, revogando o ato que aprovou o 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – MARIA ISABEL COSTA SANTOS LOURENÇO - PROC. N.º 136/14 – GAFANHA DA BOA 

HORA - CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ---------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Maria Isabel Costa Santos Lourenço, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 29 de outubro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 

2135; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Informação da DPP, de 05 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

1- “O terreno identificado nas peças desenhadas localiza-se, no âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas (lado poente, com 

frente para a Rua de Alta Tensão) e parcialmente na categoria de Florestais Afetos à Produção (lado 

nascente, com frente para a Rua Florestal). Cumulativamente com as categorias de solo referidas o 

terreno está ainda totalmente integrado em Reserva Ecológica Nacional, e parcialmente em Reserva 

Agrícola Nacional, pelo que se submete ao disposto nos regimes jurídicos das respetivas reservas.  

2- Tendo em conta a área do terreno e as restrições de utilidade pública em causa não é possível o 

respetivo fracionamento, não obstante considerando os usos de solo em causa e a profundidade do 

mesmo bem como o facto de possuir frente para dois arruamentos, entende-se que é suscetível o 

mesmo servir mais que um utilizador, pelo que se deixa à consideração superior a compropriedade 

requerida.” 

• Parecer do CDPP, arqt.º Pedro Castro, de 05 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Concordo c/ a informação. À atenção da sra. CDGU.” ------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro de 2014, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade da terra de 

semeadura e pinhal sita em Forte Velho, a confrontar do norte com José António Pascoal, do sul com 

Diamantino dos Santos Travelho, do nascente estrada florestal e do poente com estrada de Alta Tensão, 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 2135, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o nº 2592. ------------------------------------------- 
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Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----

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

3 – MANUEL CELESTINO SILVA SARAGOÇA E OUTROS – PROC.º DE DESTAQUE Nº 19/12 

– PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Requerimento de Manuel Celestino Silva Saragoça e outros, de 1 de outubro de 2014; ------------- 

• Informação do técnico superior, Arqº Manuel Tavares, de 06 de novembro de 2014, que a seguir 

se transcreve:  “Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: No que respeita a este 

processo tenho a informar: 

 1 - Apenas existe uma moradia licenciada no terreno em causa (Processo 76/13). Para além deste 

processo, existe um pedido para construção de cabine, o qual não foi concluído.  No âmbito da Gestão 

Urbanística não se vê inconveniente na pretensão apresentada.  

 2 - Nos termos do disposto no artº 138º, do CPA, os actos administrativos podem ser revogados a 

pedido dos interessados, devendo os órgãos competentes pronunciar-se.    

 Face ao exposto, deverá a Ex.ma Câmara pronunciar-se relativamente á revogação do acto que deu 

origem ao destaque. À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 06 de novembro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara: Concordo com a informação prestada. À consideração 

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

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de CM para se pronunciar quanto á revogação do ato que deu origem ao 

destaque.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o ato que deu origem ao destaque. --------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alirio de Matos, residente na vila de Vagos, colocando várias questões ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 

• A vila de Vagos, não é o concelho, e já “martela” nisto à dezenas senão à mais anos continuando 

tudo na mesma, o abaixo assinado já tem 10 anos feitos em julho, e já o trouxe aqui: a Estrada dos 
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Cardais que foi uma proposta que o senhor Presidente lhe terá feito pessoalmente, que a seguir ás 

eleições era a primeira coisa que ia fazer; 

•  Na vila quando chove é só piscinas é só água por todo lado;  

• Agradeceu o calcetamento que já andava a pedir à meses e já foi feito; mas informa que já existe 

outro buraco mais à frente na EN109, e que reconhece que a Câmara não tem alguma culpa, mas 

devia fazer alguma coisa; 

• Existe uma valeta na Rua Miguel Torga que devia ser limpa; 

• Desde a rotunda até à Ponte de Agua Fria não existe nenhuma passadeira. 

O senhor Presidente da Câmara, sobre as questões colocadas informou que alcatroaram bastantes estradas 

não foi, foi á porta do senhor Alírio de Matos; quanto ao buraco estamos a aguardar que o empreiteiro da 

Adra venha cá fazer essa intervenção; quanto às Estradas de Portugal não tem sido fácil agendar uma 

reunião; a Rua dos Cardais faz sentido fazer uma intervenção conjuntamente com o Município de Ílhavo. 

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

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e dezoito minutos.  


