
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 24/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2010 

 

--------- No dia 2 de Novembro de 2010, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio 

da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo 

Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada ao 

inicio da Reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde 

conforme se mencionará no local próprio da presente acta. -------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º 23/10, 

de 19/10/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 29 de 

Outubro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 280.986,75 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – POSTO 

TERRITORIAL DE VAGOS – AUTO DE OCORRÊNCIA – Presente o ofício n.º 013.5.2962, de 20/07/2010, 

da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, acompanhado do respectivo Auto de Ocorrência, solicita à 

Câmara Municipal que proceda ao abate do veículo nele constante. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Divisão Jurídica tendo em vista, dar 

seguimento aos procedimentos para o abate do veículo. ----------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – LEGALIZAÇÃO DA RUA S. NICOLAU – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 14/10/2010, a informar que no lugar de Palhal, foi 

aberta uma nova estrada, cujo nome foi aprovado pela Junta de Freguesia e pela Assembleia de Freguesia com o 

nome de São Nicolau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que pretende legalizar essa mesma estrada, para que fique inscrita nos serviços da Câmara 

Municipal, de modo a que se possa construir futuramente, dado que se encontra em zona de construção. ------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a denominação da rua como “Rua São Nicolau”.  

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ETAR – OUCA – PEDIDO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 20/10/2010, a solicitar a atribuição 

de um subsídio no valor de 343,20 € (trezentos e quarenta e três euros e vinte cêntimos), destinado ao pagamento 

do terreno para instalação da ETAR de Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 343,20 € (trezentos e 

quarenta e três euros e vinte cêntimos), destinado ao pagamento do terreno para instalação da ETAR de Ouca. ------ 

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – LIMPEZA DO PARQUE VALE DAS AZENHAS – OUCA – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 20/10/2010, a solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), destinado ao pagamento do serviço 

da máquina para limpeza do Parque Vale das Azenhas em Ouca. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio no valor de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros), à Junta de Freguesia de Ouca, destinado ao pagamento do serviço da máquina para limpeza do 

Parque Vale das Azenhas em Ouca, mediante a apresentação dos respectivos documentos comprovativos de 

despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – LIMPEZA DOS BALNEÁRIOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício n.º 57/2010, datado de 25/10/2010, da Junta de Freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, onde envia documentos de despesa relativos ao pagamento da manutenção e limpeza de 

balneários das Praias da Vagueira e Areão e Parque de Merendas junto ao Parque de Campismo. ---------------------- 

-------- Analisada a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 27/10/2010, a propor 

à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio no valor de 6.540,00 € (seis mil, quinhentos e quarenta euros), à 

Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para liquidação das despesas com a manutenção e limpeza de 

balneários das Praias da Vagueira e Areão e Parque de Merendas junto ao Parque de Campismo. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NA ÁREA DO DESPORTO – Presente a proposta de deliberação do 

Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 28/10/2010, que a seguir se transcreve: ----------------- 

-------- “Venho desta forma apresentar à reunião de Câmara as seguintes propostas de subsídio: ----------------------- 

•••• ADV – Época 2009/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Para a época de 2009/2010, a ADV viu atribuídos, a titulo de adiantamento, o valor global de 125.000,00 €, 



 
 
 
 
 
 

 

para fazer face às despesas e Plano de Actividades que se encontram em anexo. ------------------------------------------ 

-------- Esta verba é subdividida da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Formação – 50.000,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Promoção do Concelho – 50.000,00 €; --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Taça da Federação Feminina (realizada nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro) – 25.000,00 €. ----------------------- 

-------- Em relação à ADV, proponho ainda que seja atribuído o subsídio de 50.000,00 €, para a época de 

2010/2011, subdivididos da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Formação – 30.000,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Promoção do Concelho – 20.000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deste valor, 15.000,00 € deverão ficar afectos ao Orçamento de 2010 e o restante deverá ser contemplado 

no Orçamento de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente à Associação Pista da Floresta, proponho a atribuição de uma verba de 1.500,00 €, para fazer 

face ao Plano de Actividades 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por fim, à Associação dos Amigos do Colégio de Calvão, e para a época 2010/2011, proponho a atribuição 

de um subsídio de 7.500,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Deste valor, 2.000,00 € deverão ficar afectos ao Orçamento de 2010 e restante deverá ser contemplado no 

Orçamento de 2011.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a 

proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado. ------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, abstiveram-se na sequência da declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------- 

8 - JOSÉ MARIA MARTINS E ESPOSA ROSA AUGUSTA DE JESUS CONDEÇA, MANUEL DE JESUS 

MARTINS E ESPOSA DULCELINA DOS ANJOS HILÁRIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir a José Maria Martins e esposa Rosa Augusta de Jesus Condeça, 

residentes na Rua Principal no lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, a Manuel de Jesus 

Martins e esposa Dulcelina dos Anjos Hilário, residentes na Estrada Nacional 109, n.º 43, lugar de Cabecinhas, 

freguesia de Calvão, o prédio rústico, sito no limite de Ervedal, que confronta de norte com Manuel Oliveira, do 

Sul com Manuel Moitas, do Nascente com Mário Peralta, do Poente com Caminho, inscrito na matriz sob o n.º 

3627, freguesia de Santo André, pelo preço de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros). --------------------------------- 



 

9 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - PROTOCOLO DE PARCERIA – Presente a informação da 

Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 28/10/2010, a propor o pagamento das 

refeições confeccionadas pelo Agrupamento de Escolas de Vagos para a Escola do 1º CEB de Vagos, e a 

aprovação do Protocolo de Parceria em epígrafe a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação de 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André, com vista ao transporte e serviço de refeitório da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico de Vagos, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e cujas cópias 

ficam anexas à presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, pagar as refeições confeccionadas pelo Agrupamento de Escolas de Vagos para a Escola 

do 1º CEB de Vagos, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o referido protocolo em nome do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude ser Presidente da Direcção da Comissão de 

Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina. --------------------------------------------------------------------------- 

10 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - PROTOCOLO DE PARCERIA - Presente o protocolo de 

parceria a outorgar entre o Município de Vagos e as instituições abaixo mencionadas, que estabelece as condições 

de colaboração na implementação do programa mencionado em epígrafe: -------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Centro de Acção Social de Covão de Lobo; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação da Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André. --------------------------------------------- 

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

Câmara a outorgar o mesmo em representação do Município. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2010/2011 - Seguidamente a Câmara 



 
 
 
 
 
 

 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, quando 

respeitem as seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• O curso ou área de matrícula não exista nas Escolas do Concelho; ------------------------------------------------ 

•••• A Escola a frequentar pelo aluno é, comprovadamente, a Escola mais próxima do Concelho com o Curso 

ou Área de matrícula pretendidos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• O processo de requerimento de comparticipação de transportes escolares esteja concluído de forma 

completa e correcta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - APARTAMENTOS DEVOLUTOS NOS BAIRROS DR. PEDRO GUIMARÃES E CORREDOURA – 

Presente a informação técnica da Chefe da Divisão de Acção Social, datada de 22/10/2010, que a seguir se 

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

-------- “Sendo a Divisão de Acção Social responsável pela administração do parque habitacional de cariz social, 

propriedade do município, cumpre-me informar da actual situação dos fogos que ficaram devolutos. ------------------ 

-------- Em Julho do corrente ano rescindiram o contrato de arrendamento e entregaram as respectivas chaves, os 

seguintes inquilinos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lúcia Marília Oliveira Pereira - Bloco C, 2º Esquerdo, Bairro Dr. Pedro Guimarães. -------------------------- 

-------- Em Agosto, rescindiram o contrato de arrendamento e entregaram as respectivas chaves, os seguintes 

inquilinos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Maria da Luz Valente Correia – Bloco B, 2º Esquerdo, Bairro Dr. Pedro Guimarães; -------------------------- 

•••• Francelina Pimentel Bernardo - Lote C, 1º Esquerdo, Bairro da Corredoura. ------------------------------------ 

-------- Em Setembro, rescindiram o contrato de arrendamento e entregaram as respectivas chaves, os seguintes 

inquilinos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Fernando Jorge Grave – Lote A, Rch. Esquerdo, Bairro da Corredoura; ----------------------------------------- 

•••• João Carlos Simões Rocha – Bloco D, 2º Direito, Bairro Dr. Pedro Guimarães. -------------------------------- 

-------- Apresentou, ainda, o Sr. António Mário Almeida Mouro, residente no Lote A, Rch. Direito, no Bairro da 

Corredoura, informação de que pretende rescindir o contrato de arrendamento e desocupar o apartamento, que se 

encontra habitado pela filha Lénia, em Dezembro, do corrente ano. --------------------------------------------------------- 

-------- No Bairro Dr. Pedro Guimarães encontra-se um apartamento desocupado, que não foi colocado a concurso, 

para ser atribuído em situação de emergência. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Durante um ano o mesmo não foi utilizado, dado que não se verificou nenhum pedido de alojamento 

urgente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dado que a Câmara Municipal pode apoiar os munícipes mais carenciados, no pagamento de uma 



 

renda de casa, pelo período de 6 meses, de acordo com o RMAESD (Regulamento Municipal de Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos), poderá o apartamento de emergência ser incluído no concurso. -------------- 

-------- Desta forma estarão vagos 7 apartamentos, até ao final do presente ano, que poderão ser colocados a 

concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A abertura de concurso público para atribuição dos 7 apartamentos, que se encontram devolutos, nos 

Bairros Dr. Pedro Guimarães e da Corredoura.” --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, abrir concurso público relativamente aos 7 apartamentos, 

que se encontram devolutos, nos Bairros Dr. Pedro Guimarães e Corredoura, nos termos que vier a constar do 

Programa de Concurso, a apreciar oportunamente. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:05 horas o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, ausentou-

se da Sala de Reuniões, por motivos pessoais urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contaram 

portanto com a participação e votação desse vereador. ------------------------------------------------------------------------- 

13 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – Presente a análise das 

propostas, da Divisão Financeira, datada de 29/10/2010, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

-------- “No dia 29 de Outubro de 2010, pelas 11h 00m, reuniram-se os funcionários desta autarquia, Luís Nuno 

Rodrigues Fernandes André e Elsy Martins dos Santos Regalado, para proceder à análise das propostas 

apresentadas para a contracção de um empréstimo bancário de curto prazo até ao montante de 500.000 € nos 

termos dos ofícios-convite datados de 19 de Outubro, tendo-se verificado o seguinte: ------------------------------------ 

1) Foram consultadas as seguintes instituições: Banco BPI, Banif, Banco Bilbao Vyscaya, Banco 

Espírito Santo, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral de Depósitos, Montepio Geral e 

Millennium BCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) As Instituições Banco BPI, Banif e Montepio Geral responderam que não apresentavam proposta, 

agradecendo no entanto o contacto recebido. -------------------------------------------------------------------- 

3) Apresentaram propostas a Caixa Geral de Depósitos e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo com as 

seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caixa Geral de Depósitos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 2,45 % ------------------------------ 

•••• Sem cobrança de comissões ------------------------------------------------------------------------ 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 2,95 % ------------------------------ 

•••• Comissões no valor de 3.000,00 € ----------------------------------------------------------------- 

4) As restantes instituições não apresentaram qualquer resposta. ------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Face ao exposto, propõe-se a contracção do empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos por apresentar 

as condições mais vantajosas para o município. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- As propostas e respostas apresentadas ficam anexas à presente informação.” ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, contrair empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos por 

apresentar as condições mais vantajosas para o Município. ------------------------------------------------------------------- 

-------- O relatório e respectiva documentação são dados aqui como inteiramente reproduzidos, para todos os feitos 

legais, e ficarão arquivados no presente Livro de actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------------ 

14 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO DE 2010 – Nos 

termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea a), do n.º 6, do artigo 64º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 1ª revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos de 2010, documentos que, depois de rubricados/assinados por todos os membros da 

Câmara Municipal aqui presentes, ficarão arquivados na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte 

integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------- 

-------- A primeira revisão ao Orçamento de 2010 tem subjacente uma modificação às respectivas componentes 

corrente e de capital. Na parte corrente é incluída uma rubrica de indemnizações a pagar ao pessoal, nos termos da 

lei, por cessação de funções no regime de contrato a termo resolutivo certo, no montante de 5.000,00 €, sendo este 

valor compensado pela redução da dotação da rubrica de horas extraordinárias. Na componente de capital é 

ajustada a repartição de encargos dos projectos “Construção da Biblioteca Municipal” e “Abertura de estrada entre 

as rotundas de Fontão e Carregosa” de acordo com o faseamento actual dos processos, para submissão a visto do 

Tribunal de Contas. Assim, no primeiro projecto é diferido o montante de 50.000,00 € do ano 2011 para o ano 

2012 e no segundo verifica-se uma redução de 360.000,00 € na despesa do ano em curso, a afectar ao ano de 2011.  

-------- Como consequência, o PPI e o orçamento da despesa de 2010 sofrem uma redução de 360.000,00 €, facto 

que é compensado do lado da receita com a correspondente redução na rubrica 100901 – União Europeia – 

Instituições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2010 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a 

favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira) e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar a 5ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 144.000,00 €, 



 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou o seguinte: ----------- 

-------- “As respostas obtidas relativamente às despesas que se enquadram na rubrica “outros serviços”, não 

justificam um reforço de 55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros) de verba e deveria ser efectuado um 

levantamento exaustivo dessas despesas, razões pelas quais me abstive.” --------------------------------------------------- 

16 - 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 4ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

55.500,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 14/10/2010 a 

27/10/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ----- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2.-18/2008 - 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada de 25/10/2010, a informar que o 

empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 15 dias, devido à 

execução de trabalhos a mais aprovados pela Câmara Municipal, prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 14 de 

Novembro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá 

apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 15 dias, a título 

gracioso e notificar o empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ----------------------------------------- 

2 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA - 

Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada da “Construção da Biblioteca Municipal”. ---------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do contrato escrito da obra mencionada 

em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - “BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA” – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 

RATIFICAÇÃO - Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 26/10/2010, que a seguir se 

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

-------- “Determina-se que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ---------------------- 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 537.295,00 € (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e 

cinco euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que o Prazo de Execução seja de 5 meses; ---------------------------------------------------------------------------- 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 42 Dias; ---------------------------------------------------- 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; ---------------------- 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------- 

•••• Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presidente – Chefe de Divisão de Infraestruruas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida; ------------------- 

− Vogal – Chefe de Divisão de Edifício e Urbanização, Arq.º Pedro Castro; ------------------------------ 

− Vogal – Chefe de Divisão Financeira, Dr. Nuno André. ---------------------------------------------------- 

•••• Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Chefe de Divisão Administrativa, Dr. Laerte Pinto, que substitui o Presidente; ------------------------- 

− Coordenador Técnico, Mário Dinis. --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Secretário do Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Assistente Técnica, Paula Sarabando, substituída nas suas faltas e impedimentos pela Assistente 

Técnica Clarinda Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 61.º, 64.º e 66.º da mesma norma: -------------------------------------- 

•••• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; ---------------------------------- 

•••• Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; --------------------------- 

•••• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ------------------------------------------ 

•••• Classificar os documentos das propostas.” ---------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ----- 

4 - PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA CATARINA - PROC.º N.º 8/2004 - RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente 

o Auto de Recepção Definitiva, datado de 07/10/2010, da empreitada “Pré-Primária de Santa Catarina”, em que foi 

adjudicatário Socértima-Sociedade de Construções do Cértima, Lda. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Pré-Primária de Santa Catarina”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA - VALE – PROC.º N.º 6.2.2-

17/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - Em seguida, a 

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

datado de 25/10/2010, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da Obra “Pontões na Estrada Ponte 

de Vagos / Santa Catarina - Vale”, adjudicada à empresa Manuel Vieira Bacalhau, Lda. --------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - QUEIXA APRESENTADA POR FERNANDO JORGE SARABANDO CONTRA MARIA DA 

ENCARNAÇÃO ALMEIDA – Presente a queixa apresentada pelo Senhor Fernando Jorge Sarabando contra a 

Senhora Maria da Encarnação, pelo facto de a denunciada ainda não ter executado, até à presente data, a vedação 

no terraço de cobertura, nem eliminou o acesso ao mesmo. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a Senhora Maria da Encarnação Almeida, que é 

sua intenção repor a legalidade eliminando o acesso ao terraço, nos termos da lei, a expensas da mesma. ------------- 

2 - ALDINA JESUS RIBEIRO – SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO – Considerando que 

este assunto está inteiramente ligado ao assunto C-5 - Alípio José Rodrigues e Outros – Loteamento Urbano – 

Proc.º n.º 29/92, da presente Ordem do Dia, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à 

requerente da decisão que vier a tomar sobre o atrás descrito ponto da Ordem do Dia. ----------------------------------- 

3 - MANUEL MALTA E ISIDRO FERREIRA – QUEIXA SOBRE EDIFÍCIO DEGRADADO – Presente os 

ofícios de Manuel Malta e Isidro Ferreira, a denunciarem o estado de insegurança e insalubridade em que se 

encontra uma edificação, sita na Travessa das Oliveiras, freguesia de Calvão, propriedade dos Senhores Manuel 

Simões Matias e Humberto Rocha Julião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face á inércia dos reclamados, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção proceder à 

remoção e limpeza da propriedade, a expensas dos mesmos. ------------------------------------------------------------------ 

4 - MARIA DA GRAÇA MATIAS GADELHO – QUEIXA SOBRE CHURRASQUEIRA DOMÉSTICA – 

Presente o ofício de Maria da Graça Matias Gadelho, residente na Rua da Capela, n.º 48, lugar de Sanchequias, 

freguesia de Santo André de Vagos, a informar sobre a colocação de uma churrasqueira, pelo seu vizinho, que 

produz fumos e cheiros que podem ser sentidos nas habitações circundantes. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o reclamado para remover ou alterar a 



 
 
 
 
 
 

 

churrasqueira, por forma a eliminar o envio de fumos para a habitação vizinha, de Maria da Graça Matias Gadelho, 

no prazo de 30 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ALIPIO JOSÉ RODRIGUES E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 29/92 – Presente o 

processo de loteamento urbano n.º 29/92, em que são titulares Alípio José Rodrigues e outros, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, notificar os titulares do processo que é sua intenção executar as garantias prestadas 

para execução das obras de urbanização em falta, e ainda que é também sua intenção declara a caducidade do 

respectivo alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a 

apreciação e decisão sobre os assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, que os mesmos fossem colocados à discussão. Tais assuntos passam a ser de imediato objecto de 

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

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

1 - ANA RAQUEL JORGE FEITEIRA E MARIDO, SÉRGIO MIGUEL VIEIRA PINHO – PEDIDO DE 

PAGAMENTOS DE PREJUÍZOS – Presente o ofício da Senhora Ana Raquel Jorge Feiteira, a solicitar o 

pagamento do orçamento apresentado, para a realização da troca das janelas em PVC. ----------------------------------- 

-------- A este propósito se refere a deliberação camarária de 21/07/2010. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a Senhora Ana Raquel Jorge Feiteira, no 

valor de 1.887,60 euros (1.560,00 euros + IVA de 21 %, conforme orçamento apresentado pelos requerentes), após 

a apresentação justificativa das despesas e verificação dos trabalhos por parte dos Serviços de Fiscalização. --------- 

2 - LUÍS FILIPE UNIPESSOAL, LDA. - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – Presente o 

ofício da firma Luís Filipe Unipessoal, Lda., restaurante Flor da Praia, sito na Praia da Vagueira, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, a solicitar a ocupação de espaço público, situado em frente ao referido estabelecimento, 

com uma área de 85 m2, destinado a esplanada coberta. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, a título precário, 

devendo o mesmo proceder ao pagamento das correspondentes taxas relativas à ocupação o espaço público. -------- 

3 - PRÉVIO PARECER FAVORÁVEL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA COM PESSOA SINGULAR, PARA 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DO DESPORTO – Em seguida, foi, presente a proposta do Senhor 

Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 19/10/2010, que a seguir se transcreve: ----------------- 

-------- “Considerando o estipulado nos artigos 35º e 36º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 



 

e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; ------------------------------------------- 

-------- Considerando que as funções que se pretendem contratar, objectivamente, são caracterizadas como sendo 

uma prestação de serviços na área de desporto, cujo traço distintivo é a inexistência de subordinação jurídica ou 

funcional, ou seja, não envolvendo ou exigindo a execução de trabalho subordinado; ------------------------------------ 

-------- Considerando as necessidades e exigências crescentes quanto à elaboração de estudos e acompanhamento 

técnico de programas e projectos para o desenvolvimento desportivo do Município de Vagos; ------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de acompanhamento técnico no estudo de normas de funcionamento e 

utilização das instalações e equipamentos desportivos municipais; ---------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de elaboração ou aperfeiçoamento de instrumentos de gestão do Pavilhão 

Municipal, nomeadamente quanto à gestão e racionalização de recursos humanos; --------------------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de elaboração de estudo quanto às normas de funcionamento, utilização e 

gestão do Estádio Municipal e do Parque Municipal Quinta do Ega; -------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o regime da aquisição de serviços definido na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código dos 

Contratos Públicos (Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro), cuja tramitação procedimental se encontra 

estipulada nos artigos 112º e seguintes do mesmo diploma legal; ------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que a adopção do contrato de prestação de serviços em regime de avença demonstra ser a 

modalidade de contratação que melhor realiza o interesse do Município de Vagos, propõe-se: -------------------------- 

•••• Conceder prévio parecer favorável para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade 

de Contrato de Avença com pessoa singular, para o desempenho de funções na área de desporto, por 

verificação do requisito a que se refere a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A celebração de contrato de prestação de serviços, na modalidade de Contrato de Avença com Pessoa 

Singular, para o desempenho de funções na área de desporto, ao abrigo dos artigos 35º e 36º da Lei nº 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril ao abrigo 

do nº 4 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 

3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, e nos termos 

previstos no Código dos Contratos Públicos.” ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (da Senhora 

Vereadora Dr. ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira 



 
 
 
 
 
 

 

Domingues, sendo o prazo de vigência de 1 (um) ano, e o vencimento base mensal de 1.201,48 € (mil, duzentos e 

um euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou o seguinte: ----------- 

-------- “Abstive-me pelos seguintes motivos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não tive a oportunidade de ponderar sobre a proposta apresentada pois os documentos não foram 

disponibilizados para consulta prévia; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para além disso e conforme já foi referenciado em declarações anteriores, considero que a Câmara 

deveria, de acordo com o que hoje é feito em qualquer empresa, procurar conter as despesas com pessoal 

através de uma gestão mais racional dos recursos existentes.” ----------------------------------------------------- 

4 - PRÉVIO PARECER FAVORÁVEL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA COM PESSOA SINGULAR, PARA 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DO DESPORTO – Continuando, foi presente a proposta do Senhor 

Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 19/10/2010, que a seguir se transcreve: ----------------- 

-------- “Considerando o estipulado nos artigos 35º e 36º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; ------------------------------------------- 

-------- Considerando que as funções que se pretendem contratar, objectivamente, são caracterizadas como sendo 

uma prestação de serviços na área de desporto, cujo traço distintivo é a inexistência de subordinação jurídica ou 

funcional, ou seja, não envolvendo ou exigindo a execução de trabalho subordinado; ------------------------------------ 

-------- Considerando as necessidades e exigências crescentes quanto à elaboração de estudos e acompanhamento 

técnico de programas e projectos para o desenvolvimento desportivo do Município de Vagos; ------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de acompanhamento técnico e estudo de normas de funcionamento e utilização 

das instalações e equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de elaboração ou aperfeiçoamento de instrumentos de gestão da Piscina 

Municipal de Vagos, nomeadamente quanto à gestão e racionalização de recursos humanos; --------------------------- 

-------- Considerando a necessidade de coordenação do planeamento pedagógico do ensino da natação na Piscina 

Municipal de Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o regime da aquisição de serviços definido na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código dos 

Contratos Públicos (Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro), cuja tramitação procedimental se encontra 

estipulada nos artigos 112º e seguintes do mesmo diploma legal; ------------------------------------------------------------ 



 

-------- Considerando que a adopção do contrato de prestação de serviços em regime de avença demonstra ser a 

modalidade de contratação que melhor realiza o interesse do Município de Vagos, propõe-se: -------------------------- 

•••• Conceder prévio parecer favorável para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade 

de Contrato de Avença com pessoa singular, para o desempenho de funções na área de desporto, por 

verificação do requisito a que se refere a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A celebração de contrato de prestação de serviços, na modalidade de Contrato de Avença com Pessoa 

Singular, para o desempenho de funções na área de desporto, ao abrigo dos artigos 35º e 36º da Lei nº 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril ao abrigo 

do nº 4 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 

3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, e nos termos 

previstos no Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (da Senhora 

Vereadora Dr. ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, sendo o prazo de vigência de 1 (um) ano, e o vencimento base mensal de 1.201,48 € (mil, duzentos e 

um euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou o seguinte: ----------- 

-------- “Abstive-me pelos seguintes motivos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não tive a oportunidade de ponderar sobre a proposta apresentada pois os documentos não foram 

disponibilizados para consulta prévia; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para além disso e conforme já foi referenciado em declarações anteriores, considero que a Câmara 

deveria, de acordo com o que hoje é feito em qualquer empresa, procurar conter as despesas com pessoal 

através de uma gestão mais racional dos recursos existentes.” ----------------------------------------------------- 

5 - PRÉVIO PARECER FAVORÁVEL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA COM PESSOA SINGULAR, PARA 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DE PSICOLOGIA – Acto contínuo, foi presente a proposta do 

Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 28/10/2010, que a seguir se transcreve: -------- 

-------- “Considerando o estipulado nos artigos 35º e 36º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, que procede à adaptação à 



 
 
 
 
 
 

 

administração autárquica do disposto na Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; ------------------------------------------- 

-------- Considerando que as funções que se pretende contratar, objectivamente, são caracterizadas como sendo 

uma prestação de serviços na área da Psicologia, cujo traço distintivo é a inexistência de subordinação jurídica ou 

funcional, ou seja, não envolvendo ou exigindo a execução de trabalho subordinado; ------------------------------------ 

-------- Considerando a necessidade de acautelar a isenção e independência próprias e inerentes às funções que se 

pretendem contratar, designadamente no respeitante à função de apoio técnico na área de Psicologia; ----------------- 

-------- Considerando as necessidades e exigências crescentes no que respeita à transferência de competências para 

as autarquias locais, no âmbito da Acção Social; -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a necessidades de prestação de apoio de natureza técnica, à Divisão de Acção Social, para a 

concretização das tarefas inerentes ao funcionamento das seguintes áreas, concretamente: ------------------------------ 

•••• O acompanhamento e gestão dos Processos de Promoção no âmbito da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Vagos e articulação com as entidades da área da justiça (Tribunais e Entidades 

Policiais); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• O acompanhamento psicológico dos menores sinalizados e suas famílias, no âmbito da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Vagos; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Intervenção directa com as crianças/famílias no âmbito da Intervenção Precoce; ------------------------------- 

•••• Realização de consultas psicológicas, em contexto de gabinete, aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico, dos estabelecimentos de ensino da responsabilidade do município e em cooperação com o 

Agrupamento de Escolas de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A dinamização de acções de formação dirigidas a grupos específicos da comunidade, na área da 

Psicologia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando o regime da aquisição de serviços, definido na alínea a), do n.º 1, do artigo 20º, do Código 

dos Contratos Públicos (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro), cuja tramitação procedimental se encontra 

estipulada nos artigos 112º e seguintes do mesmo diploma legal; ------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que a adopção do contrato de prestação de serviços em regime de avença demonstra ser a 

modalidade de contratação que melhor realiza o interesse do Município de Vagos, propõe-se: -------------------------- 

•••• Conceder prévio parecer favorável para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade 

de Contrato de Avença com pessoa singular, para o desempenho de funções na área da Psicologia, por 

verificação do requisito a que se refere a alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A celebração de contrato de prestação de serviços, na modalidade de Contrato de Avença com Pessoa 

Singular, para o desempenho de funções na área da Psicologia, ao abrigo dos artigos 35º e 36º da Lei nº 



 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril ao 

abrigo do nº 4 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do artigo 6º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, e nos 

termos previstos no Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (da Senhora 

Vereadora Dr. ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, sendo o prazo de vigência de 1 (um) ano, e o vencimento base mensal de 1.201,48 € (mil, duzentos e 

um euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou o seguinte: ----------- 

-------- “Abstive-me pelos seguintes motivos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Não tive a oportunidade de ponderar sobre a proposta apresentada pois os documentos não foram 

disponibilizados para consulta prévia; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para além disso e conforme já foi referenciado em declarações anteriores, considero que a Câmara 

deveria, de acordo com o que hoje é feito em qualquer empresa, procurar conter as despesas com pessoal 

através de uma gestão mais racional dos recursos existentes.” ----------------------------------------------------- 

6 - TÉCNICO SUPERIOR - MÉDICO VETERINÁRIO - ADMISSÃO – RATIFICAÇÃO – Presente a 

informação e despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datados de 18/10/2010 e 

30/09/2010 respectivamente, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos 

legais e que ficaram arquivados no presente Livro de actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de contratação da Senhora Médica 

Veterinária, Dr.ª Helena Maria Antunes Sousa. --------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES AO LIONS CLUBE 

DE VAGOS - Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a ser outorgado 

com o Lions Clube de Vagos e o Município de Vagos, cuja cópia do mesmo se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar o mesmo, em representação do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

8 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - EB 2,3 DR. JOÃO ROCHA PAI - VAGOS - 

TRANSPORTE - EXPOSIÇÃO ALUNO LUÍS MIGUEL DA SILVA JORGE – Presente o ofício do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, datado de 21/10/2010, a informar da situação do aluno Luís Miguel da Silva 

Jorge, e tendo em conta que o referido aluno não é contemplado nos transportes escolares com acompanhamento, e 



 
 
 
 
 
 

 

não tendo o mesmo autonomia, vem solicitar o seu transporte no âmbito do circuito especial. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto aos serviços, para encontrarem a 

melhor solução para o aluno em causa, assegurando o seu custo. ------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezanove horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


