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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2015, de 03 dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de dezembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Presidente da Câmara informou os senhores vereadores: ------------------------------------------------ 

 Para a necessidade de apresentarem no Tribunal Constitucional, a declaração dos seus 

rendimentos, bem como do seu património e cargos sociais. É uma declaração que deve ser 

renovada anualmente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Para melhor esclarecimento disponibilizou a circular da ANMP n.º 136/2009-LR de 27 de outubro, 

com a epígrafe – ELEITOS LOCAIS. DECLARAÇÕES AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 

INCOMPATIBILIDADES E ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. --------------------------------------- 

 A inauguração da Biblioteca Municipal irá ser no próximo dia 19. O horário de funcionamento 

será de terça a sábado, das 10h às 20h. ---------------------------------------------------------------------  

 A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz fez saber: ----------------------------------- 

 Estando a decorrer a 21ª Conferência do Clima (COP21) em Paris, lembrar duas pessoas que 

lutaram bastante pelo ambiente e que já não estão entre nós. O senhor enfermeiro Delmindo Marto 
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que foi Presidente da Junta de Freguesia de Soza. Foi grande a sua preocupação com o controlo 

da exploração das areias em Salgueiro e a proteção da água. O senhor eng. São Marcos funcionário 

desta Câmara Municipal, que mostrou sempre preocupação com este tema e que dentro das suas 

possibilidades tentou lutar contra esse flagelo. Uma singela homenagem a ambos. ------------------ 

O senhor Presidente associa-se à senhora Vereadora. Referiu que o Município de Vagos está na linha da 

frente, apesar de sermos pouco relevantes na questão das alterações climáticas, existindo outras zonas no 

mundo como as economias chinesa, norte-americana e russa, que não respeitam os tratados internacionais. 

O município é um dos pioneiros em Portugal na adesão ao Mayors Adapt e Pacto dos Autarcas. São duas 

medidas da Comissão Europeia para promover a utilização de recursos energéticos e logo a redução de 

emissão de CO2. -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

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

 A reunião foi interrompida com a visita de alguns utentes da CASD-Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina, para celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. -- 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques colocou duas questões: ---------------- 

 Após a leitura de um texto, de escasso relevo, sobre o balanço de dois anos de mandato, pode o 

senhor  Presidente contabilizar ou dar dados objetivos  sobre o turismo na Praia da Vagueira? Isto 

porque apenas vê lojas a encerrar; ---------------------------------------------------------------------------  

 Quantas empresas instalou no concelho? ------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente respondeu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a Praia da Vagueira deve ser a única pessoa que tem uma opinião contrária. Assim não se 

dá ao trabalho de explicar que a referida praia tem muito mais dinâmica, presença de público 

durante o dia e durante a noite. É só conversar com os proprietários dos estabelecimentos 

comerciais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre as empresas fala sempre em números concretos e sempre os tem divulgado. Temos dados 

do número de empresas criadas, onde até podem estar associações que não contam como tal, mas 

isso não é relevante. O que conta para o conforto e bem estar dos vaguenses è a criação de empresas 

e postos de trabalho que criem riqueza. Isto também só a senhora Vereadora é que não vê. É mais 

difícil fazer ver a quem não quer ver, do que a uma pessoa que tem problemas visuais. ------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.º 19, de 17 de setembro, nº 20, de 01 de outubro e nº 21, de 22 de 

outubro, todas do ano 2015. 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. --------------------------------------------------------------------------- 

Por não terem participado nas reuniões não votaram as respetivas atas, as senhoras vereadoras: ------------- 

 Maria Dulcínia Martins Sereno, a ata nº 19; --------------------------------------------------------------- 

 Dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, as atas nº19 e 20; ------------------------------------- 

 Dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, as atas nº 19,20 e 21; ----------------------------------- 

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

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

2 - ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS - 2016 ------------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Autorização genérica, para efeitos do disposto no n.º 2, do art.º 16, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro  

Isenções e reduções de taxas 

Considerando que: 

o Estabelece o n.º 2 do art.º 16.º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFALEI), 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a “assembleia municipal pode, por proposta 

da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva 
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despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios”; 

o Dispõe o n.º 9 do mesmo artigo que, nos termos do princípio da legalidade tributária, as 

isenções totais ou parciais previstas no artigo 16.º apenas podem ser concedidas pelos municípios 

quando exista lei que defina os termos e condições para a sua atribuição; 

o O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela Lei  n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro determina na alínea d) do n.º 2 do art.º 7.º que o regulamento que crie 

taxas municipais ou taxas das freguesias contém obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as 

isenções e sua fundamentação, cumprindo-se, desta forma, o princípio da legalidade tributária 

caso os respetivos regulamentos identifiquem e fundamentem as isenções e reduções; 

o Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a norma 

evocada no ponto anterior, as isenções e reduções; 

o Importa delimitar um procedimento ágil e conforme com as normas identificadas que permita 

agilizar o procedimento ora vigente. 

Face ao descrito proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, 

para aprovação, autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16.º do RFALEI, 

delimitada nos seguintes termos: 

1. No exercício económico de 2016, para efeitos do disposto  no n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) como 

limite à despesa fiscal. 

2. Até ao limite fixado no n.º anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada, conceder isenções ou reduções, dentro dos limites 

estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito pelo princípio da legalidade 

tributária previsto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

3. Mais proponho que a presente autorização produza efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2016.” 

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

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

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



 
 

Ata n.º 25/2015, de 03 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

5 

 

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de dezembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 56.533,27 € (cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e três euros e vinte e sete cêntimos). - 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 02 

a 27 de novembro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 16 a 26 de novembro, ambos 

do ano 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

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

4.1.  1ª REVISAO AO ORÇAMENTO DA RECEITA – RETIFICAÇÃO ---------------------------------- 

Presente retificação à 1ª revisão ao orçamento da receita de 2015. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação à 1ª revisão ao orçamento da receita.  

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto – para aquisição de “Serviço de limpeza geral no edifício da Câmara Municipal de Vagos.” ------- 

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

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões. ------------------------------------ 

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL DA BIBLIOTECA 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 2015, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – para aquisição de 

“Serviços de dinamização cultural da Biblioteca Municipal.” ----------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues regressou à sala de reuniões reassumindo as suas funções ------ 

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS ------ 

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 2015, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e uma abstenção do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – para aquisição de “serviços 

na área de engenharia de recursos florestais”. -------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara informou que no 1º trimestre 2016 proceder-se-á à abertura de 

procedimento concursal para um lugar de técnico superior de engenharia de recursos florestais. ------------- 

Declaração de voto do senhor Vereador, eng.º João Domingues: 

«Em face da informação sobre as tarefas executadas pelo Eng. Florestal, apresentadas na reunião pelo 

Vice-Presidente, entendi que devia mudar o meu sentido de voto. Embora não concordando com o 

procedimento, concordo que estas tarefas tem que ser desempenhadas, sendo até uma obrigação legal. 

Mas, por questões de transparência, e até de respeito pelas pessoas, uma vez que há vaga no quadro 

de pessoal para a função, a CMV deve iniciar o procedimento do concurso público imediatamente, 

para se clarificar qual o candidato que vai se escolhido. Naturalmente, a contratação só se efetuará 

quando os impedimentos legais do MV forem extintos, mas ficamos a saber quem é o candidato.» ----- 

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

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

6 - SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS -------------------------- 

7.1. – ISABEL MALTA JULIÃO DOMINGOS – VAGOS – RENDA DE CASA – PEDIDO DE 

APOIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Isabel Malta Julião Domingos, de 09 de julho de 2015, solicitando apoio para 

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

 Proposta do Serviço de Ação Social, de 25 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---- 

“Proposta de Apoio: 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de um subsídio mensal 

de 100.00 euros, durante um período de doze (12) meses, o que perfaz um apoio de 1.200.00 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.  
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Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado que a requerente está integrada em 

mercado de trabalho, não se propõe que esta 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; 

- Declaração de IRS e recibo de salário; 

- Documento comprovativo do processo que corre termo no Tribunal, relativo à          

separação do casal e regulação das responsabilidades parentais; 

- Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; “ 

 Informação de compromisso nº 5962 no valor de 100€ (Cem euros); 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 25 de novembro de 2015: «À reunião de 

Câmara». -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal de 100,00 € (Cem euros), 

durante um período de 12 (doze) meses, perfazendo um apoio no valor total de 1.200,00 € (Mil e duzentos 

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

Devem a DF e o Serviço de Ação Social proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. – 

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

7 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS -------------------------- 

7.2. - PEDIDO DE APOIO ECONOMICO PARA BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO – 

CLARINDA DE JESUS CRAVO – SANTA CATARINA – PROPOSTA DE APOIO EM 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento de Clarinda de Jesus Cravo, de 12 de novembro de 2015, a solicitar apoio para 

remodelação de cozinha e casa de banho; ------------------------------------------------------------------ 

 Proposta do Serviço de Ação Social, de 26 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---- 

“Proposta de Apoio: 

De acordo com o disposto no Ponto 1.2, do Artigo 3.º (Para melhoria do alojamento, materiais 

para obras de beneficiação e pequenas reparações, quando as habitações tenham comprometidas 

as condições mínimas de habitabilidade.) e alíneas a) e b), do n.º1 e o n.º 2 do Artigo 4.º ( a) -

residência há mais de um ano no concelho e b) - o rendimento mensal per capita inferior a 40% 



 
 

Ata n.º 25/2015, de 03 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 

do Salário Mínimo Nacional, e n.º 2 - Serão consideradas, excecionalmente, situações com 

rendimentos superiores aos previstos na alínea b) do número anterior, desde que se verifiquem 

casos de despesas permanentes de saúde, devidamente comprovadas.) 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 para a instrução do processo de apoio e a 

Informação Social respeitante ao agregado da requerente. 

… 

Atendendo à inexistência, na habitação, de uma casa de banho, cozinha e piso exterior da 

habitação, com condições para a utilização do residente e mobilização da cadeira de rodas, e não 

possuindo a habitação as condições mínimas de conforto e higiene, necessárias ao novo estado 

físico deste, será necessário promover e apoiar a melhoria destes espaços, com as devidas 

adaptações, para a sua utilização por pessoa portadora de deficiência.  

Atendendo a que os filhos da requerente serão os responsáveis pela elaboração das obras, será 

necessário apoio, apenas, nos materiais de construção a utilizar. 

Confirmada a situação de urgência e de insuficiência económica do agregado da requerente, 

verificado o estado de degradação, atual, da habitação e da falta de condições, para a correta 

integração do elemento em situação de dependência, proponho um apoio de 5.000,00 euros em 

materiais de construção. 

Atendendo à dificuldade de a requerente trazer ao SAS, os dois orçamentos discriminativos, que 

lhe foram solicitados, e tendo apresentado os orçamentos incompletos, que se anexam, solicita-se 

a avaliação da melhoria habitacional pretendida, pelos Serviços Técnicos da Câmara, de forma 

a que o apoio proposto não seja insuficiente ou excedente e que a melhoria habitacional se 

concretize, garantindo as condições de mobilidade, conforto e higiene mínimas, que esta situação 

requer. 

Anexo:  

- Informação Social 

- Pedido de Apoio da requerente 

- Cópia dos documentos de identificação dos elementos da família 

- Atestado da Junta de Freguesia 

- Declaração de IRS do casal 

- Comprovativo da Pensão de Invalidez recebida pelo Sr. Óscar 

- Dois orçamentos discriminativos do material necessário” 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 26 de novembro de 2015: «À reunião de 

Câmara». -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 5.000,00 € (Cinco mil euros) em 

materiais de construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o Serviço de Ação Social proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. – 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

8 – MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES – SALGUEIRO – CONSTRUÇÃO DE MURO – 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS -------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 30 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ”Concordo com a 

informação. À atenção do sr. Vice-Presidente.”----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 30 de novembro de 2015: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos senhores Vereadores dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, encarregar a DF para fornecer 

material até 1.000,00€ (Mil euros). Mais deliberou notificar o requerente desta deliberação devendo o 

mesmo proceder ao prévio licenciamento do muro. ------------------------------------------------------------------ 

Devem a DF e a DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões. ------------------------------------ 

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

9 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE LIVROS -------------------- 

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

 Pedido para aquisição de 250 livros – “Estórias Desenhadas”; ------------------------------------ 

 Despacho da senhora, Vereadora Dulcínia Sereno, de 26 de novembro 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os 250 livros propostos. --------------------------- 

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

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

10 – TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL - ANO LETIVO 2015/2016 - 

ESTIMATIVA DE CUSTOS/PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS PARA 

TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ---------------------------------------------------- 

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

 Proposta do Serviço de Ação Social, de 25 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------- 
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“Enquadramento/Legislação de suporte: 

De acordo com os Artigos 3.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro; e o n.º 3 do Artigo 

25.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, é da responsabilidade dos municípios a organização 

dos transportes escolares, incluindo os circuitos especiais; e é assegurado o transporte escolar 

dentro da área de residência aos alunos com dificuldades de locomoção ou que necessitem de se 

deslocar para frequência de modalidades de educação especial. 

A alínea d) do n.º 1 e o n.º 2, 3 e 4 do Artigo 13.º  - Alunos com necessidades educativas especiais, 

do Despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, refere que, n.º 2 - no caso de não poderem ser utilizados 

os transportes regulares ou os transportes escolares, os alunos com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente com programa educativo individual organizado nos termos do 

Decreto –Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, independentemente do escalão em que se integrem, têm 

direito a transporte gratuito, que é da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, e n.º 

3 – a organização do transporte, referida no número anterior, pode ser facilitada através da 

colaboração entre as autarquias e os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, desde 

que devidamente protocolada, de forma a rentabilizar recursos dos municípios que possam ser 

colocados á disposição dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, 

e n.º 4 – os alunos com plano individual de transição organizado nos termos do Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio que carecem 

de se deslocar a instituições, para a concretização do mesmo, têm direito à comparticipação da 

totalidade do custo do título do transporte, nos termos do disposto no artigo 11º, sendo o custo da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência…  (Documento em Anexo 1) 

Consideram-se utentes dos circuitos especiais, os alunos portadores de deficiência ou com 

necessidades educativas especiais, que se encontram a frequentar o Ensino 

Obrigatório/Escolaridade Obrigatória e que, por ausência de autonomia e acompanhamento nos 

transportes escolares regulares, necessitam de ser transportados em carrinhas adaptadas e em 

circuito especial.  

Necessidades existentes/respostas: 

No presente ano letivo foi solicitado à Câmara Municipal o transporte em circuito especial para 8 

alunos, residentes no concelho de Vagos (processos em anexo) , nas seguintes condições: 3 alunos 

do Ensino Especial para a Escola Secundária de Vagos, os mesmos 3 alunos para o CAO de Santa 

Catarina, às 2ª e 4ªs feiras (alunos sem autonomia para utilizarem os Transportes Escolares) e 5 

alunos para a Unidade de Multideficiência da Escola EB 2.3 de Vagos. 

Atendendo à localização das salas de acolhimento dos alunos (Unidade da Multideficiência da 

Escola EB 2.3 de Vagos, Escola Secundária de Vagos e Centro de Atividades Ocupacionais de Santa 

Catarina – CAO) e à área de residência dos mesmos, foi necessário planear e organizar dois 

circuitos distintos, de forma a respeitar os horários de funcionamento das salas e horários escolares 

dos alunos. 

Circuitos/entidades responsáveis pelo pagamento das despesas: 
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1 - Um circuito recolhe os sete alunos, que vão para a Escola Secundária de Vagos e Unidade da 

Multideficiência de Vagos, e é realizado pela carrinha, de transporte adaptado, da Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos  – os custos associados a este circuito são suportados pela Câmara 

Municipal de Vagos e pela DGesTE (através do Protocolo assinado entre a Câmara e o 

Agrupamento de Escolas de Vagos). Anexo 2 

 2 – O outro circuito recolhe três alunos, que vão da Escola Secundária de Vagos, alunos com PIT 

(Plano Individual de Transição), para o CAO de Santa Catarina, às 2ªs e 4ªs feiras, de acordo com 

o Protocolo celebrado entre a Escola Secundária e a CASD de Santa Catarina. Este circuito é 

também realizado pela carrinha da Santa Casa da Misericórdia de Vagos – os custos associados a 

este circuito são suportados pela Câmara Municipal e para este ano letivo, dado que o Despacho o 

autoriza, será também comparticipado pela DGesTE. O Agrupamento de Escolas de Vagos 

informou, via contacto telefónico, que irá formalizar este Protocolo, assim que possível. Anexo 3 

Realização dos circuitos: 

Dada a impossibilidade de realização destes circuitos, pelas empresas que asseguram os 

transportes escolares regulares, foi solicitada a colaboração de algumas IPSS do concelho, para a 

realização dos circuitos acima descritos. Das IPSS consultadas, apenas a Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos informou que poderia realizar o transporte, nas condições solicitadas pelo 

Agrupamento de Escolas de Vagos e Câmara Municipal.  

A despesa gerada com estes dois circuitos será cobrada à Câmara, pela Santa Casa, ao abrigo do 

Protocolo de Cooperação existente. 

Definição dos circuitos a realizar: 

Circuito 1 – a realizar pela Santa Casa de Misericórdia de Vagos: Viagem de manhã a iniciar na 

Gafanha da Boa Hora , passando por Calvão até Santo André de Vagos e vindo até à Escola EB 

2.3 de Vagos e Escola Secundária de Vagos e viagem de regresso à tarde. Para este percurso foi 

apresentado um orçamento de 81,72 euros/dia. 

Circuito 2 – a realizar pela Santa Casa de Misericórdia de Vagos: Viagem de manhã a iniciar na 

Gafanha da Boa Hora, passando por Calvão, e fazendo um desvio até ao CAO de Santa Catarina, 

às 2ªs e 4ªs feiras, indo depois até Santo André de Vagos e vindo até à Escola EB 2.3 de Vagos e 

Escola Secundária de Vagos e viagem de regresso à tarde. Para este percurso, 2ªs e 4ªs feiras foi 

apresentado um orçamento de 107,82 euros/dia. 

Circuito 1 – Iniciou no dia 21 de setembro. 

Circuito 2 – Iniciou no dia 19 de outubro. 

Custo aproximado dos dois circuitos no ano letivo 2015/2016: 14.674,34€ 

Mês/Ano Nº de dias Santa Casa 

Misericórdia 

setembro/2015 8 x Circuito 1  653,76 euros 

outubro/2015 18 x Circuito 1 

4 x Circuito 2 

 

1.902,24 euros 
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novembro/2015 12 x Circuito 1 

9 x Circuito 2 

 

1.951,02 euros 

dezembro/2015 7 x Circuito 1 

5 x Circuito 2 

 

1.111,14  euros 

                                  

Total: 

                                                                                     

5.618,16 euros 

 

Mês/Ano Nº de dias Santa Casa 

Misericórdia 

janeiro/2016 13 x Circuito 1 

7 x Circuito 2 

 

1.817,10 euros 

fevereiro/2016 11 x Circuito 1 

7 x Circuito 2 

 

1.653,66 euros 

março/2016 9 x Circuito 1 

5 x Circuito 2 

 

 1.274,58 euros 

abril/2016 12 x Circuito 1 

7 x Circuito 2 

 

 1.735,38 euros 

maio/2016 13 x Circuito 1 

8 x Circuito 2 

 

1.925,12 euros 

junho/2016 4 x Circuito 1 

3 x Circuito 2 

 

   650,34 euros 

                                  

Total: 

                                                                                       

9.056,18euros 

 

Proposta: 

Pelo exposto, e de acordo com as orientações superiores recebidas, no início do ano letivo, 

proponho a realização dos dois circuitos, pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, pelo valor/dia 

apresentado e o pagamento mensal à mesma, mediante a apresentação de um mapa discriminativo, 

das viagens realizadas em cada mês. 

Anexo: Requerimentos dos Pais e processo de cada aluno/a; 

             Legislação – Anexo 1 

             Propostas de custos apresentados pela Santa Casa – Anexo 2 e 3 

            Registo de e-mails enviados e recebidos sobre o assunto” 
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 Informação de compromisso nº 5964 no valor de 5.618,16 € (Cinco mil seiscentos e dezoito euros 

e dezasseis cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2015: «À D.F. Para 

enquadramento financeiro e posterior remessa à R.C.». ------------------------------------------------- 

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

Deve o Serviço de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues regressou à sala de reuniões reassumindo as suas funções ------ 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS_PROC.º02/2013 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------------------ 

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

 Informação do CDPP, de 19 de novembro de 2015, dando conta da necessidade de ser designada 

a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal, o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA 

EM OBRA 

 

eng.ª Ana Vilão; 

Arcanjo Martins. 

 

eng.ª Gabriela Cabano. 

 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização a 

eng.ª Ana Vilão e o senhor Arcanjo Martins e para a coordenação de Segurança em Obra, a eng.ª Gabriela 

Cabano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS_PROC.º08/2015 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA --------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 19 de novembro de 2015, dando conta da necessidade de ser designada 

a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal, o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA 

EM OBRA 

 

eng.ª Ana Vilão; 

Arcanjo Martins. 

 

eng.ª Gabriela Cabano. 

 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização a 

eng.ª Ana Vilão e o senhor Arcanjo Martins e para a coordenação de Segurança em Obra a eng.ª Gabriela 

Cabano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

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

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

3 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

(PONTÃO BANDA VAGUENSE) – PROCº E03/2014 – VIOLAÇÃO DOS PRAZOS 

CONTRATUAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Deliberação da Câmara Municipal de 07 de maio de 2015; --------------------------------------------- 

 Resposta da empresa Vitor Almeida e Filhos, S.A., com o registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 09 de junho de 2015, discordando com a aplicação de multas; ------------------------ 

 Informações da DPP, de 10 de agosto e 29 de outubro, ambas de 2015, que a seguir se transcrevem:  

Informação de 10 de agosto:  --------------------------------------------------------------------------------- 

“Sobre o presente assunto, cumpre-me informar do seguinte: 

1 – a data de conclusão prevista da obra era o dia 15 de Abril; 



 
 

Ata n.º 25/2015, de 03 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

2 – foi remetido á entidade executante o nosso oficio nº906, datado de 18/03/2015, alertando para 

o desvio do plano de trabalhos que se verificava, á data; 

3 – os trabalhos ficaram concluídos somente a 22 de Abril; 

4 – o agendamento da vistoria para efeitos de Receção Provisória foi efetuado para o dia 27 de 

Abril de acordo com a entidade executante, nos moldes previstos para o efeito; 

5 – conforme refere a entidade executante na exposição em apreço, os trabalhos foram concluídos 

em data á vistoria para efeitos de Receção Provisória, situação que em nada altera o facto de os 

trabalhos terem sido concluídos após a data prevista para o efeito. 

6 – pelo exposto nos pontos anteriores, reitera-se o conteúdo da informação técnica de 27 de Abril 

de 2015, sobre a possibilidade do Município de Vagos poder aplicar multas por violação de prazos 

contratuais.” 

Informação de 29 de outubro: --------------------------------------------------------------------------------  

“Relativamente a este assunto, reitero o disposto na informação de 10/08/2015. Mais se informa 

que a data de consignação dos trabalhos ocorreu a 02/03/2015, e a 11/03/2015 a entidade 

executante não havia ainda iniciado os trabalhos no local, o que poderá ter contribuído para o 

atraso verificado no final da obra. Acresce referir que, para ocorrência desse atraso, perto da 

data prevista para a conclusão da obra, existiu também dificuldade da parte da entidade 

executante em contratar uma empresa para efetuar as pinturas do pavimento, bem como, se não 

me falha a memória, terá existido um dia chuvoso que impossibilitou a aplicação da camada 

“bander” conforme previsto. È oque me cumpre informar. Á consideração superior.” 

 Pareceres do CDPP, de 17 de agosto e 10 de novembro, ambos de 2015, que a seguir se 

transcrevem:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parecer de 17 de agosto: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Concordo com a informação. Á atenção da Sr.ª Vereadora Sara Caladé.” 

Parecer de 10 de novembro: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Sr. Presidente Concordo com a informação, destacando um dia, passível de prorrogação, a que 

corresponderam condições climatéricas que impossibilitaram a aplicação de uma componente do 

pavimento e executar.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de novembro de 2015: “ Ao CDPP, no sentido 

de anexar a informação inicial e remeter à Reunião de Câmara Municipal” ------------------------- 

Considerando que a empresa nem sempre cobrou os devidos juros de mora e que não houve atrasos na 

receção provisória da obra, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aplicar a multa por 
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violação do prazo contratual no valor de 566,24€ (Quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e quatro 

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

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

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

4 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS_PROC.º06/2015 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA --------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 19 de novembro de 2015, dando conta da necessidade de ser designada 

a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal, o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA 

EM OBRA 

 

eng.º José Silvestre; 

Arcanjo Martins. 

 

eng.ª Gabriela Cabano. 

 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização o 

eng.º José Silvestre e o senhor Arcanjo Martins e para a coordenação de Segurança em Obra a eng.ª Gabriela 

Cabano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – TEVILAR – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA – PROC.º22/90 – PRAIA DA VAGUEIRA 

– ALTERAÇÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO 22/90 ---------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Tevilar – Sociedade de Construções, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 10 de novembro de 2015, requerendo alteração de loteamento; ----------------------- 
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 Informação da DPP, de 17 de novembro de 2015, concluindo que a proposta de alteração tem 

enquadramento no âmbito do previsto no PP Praia da Vagueira; --------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de novembro de 2015, concordando com a informação; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração apresentada de acordo com os 

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

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

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

2 – CENTRAUTO-COMPONENTES AUTO LDA – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO 2/12 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento da empresa Centrauto – Componentes Auto, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 12 de outubro de 2015, requerendo alteração de loteamento; --------------------------- 

 Informação da DPP, de 22 de outubro de 2015, concluindo que a proposta de alteração tem 

enquadramento no âmbito do previsto no PP do Parque Empresarial de Soza – Parcela A; -------- 

 Parecer do CDPP, de 26 de outubro de 2015, concordando com a informação; ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de novembro de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração apresentada de acordo com os 

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

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

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e vinte e três 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 


