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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2016, de 24 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e nove minutos, no 

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

a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado 

e com a presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João 

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

eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, em substituição 

do eng.º Mário dos Santos Martins Júnior que renunciou ao mandato. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar que a reunião ordinária do dia 1 de dezembro, 

passará para o dia 2, no mesmo local e à mesma hora, uma vez que, no dia 1 é feriado nacional. - 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, para deixar uma informação 

relativa à substituição de iluminação de vapor de mercúrio por iluminação Led. Este projeto está 

a ser feito pela EDP em parceria com a Câmara Municipal. A implementação começou a 26 de 

outubro iniciando em Covão do Lobo, Gândara e Praia da Vagueira. A quantidade de armaduras 

disponíveis no início foram 78, estando esta primeira fase já concluída. O critério de instalação 

teve a ver com a continuidade onde havia vapor de mercúrio. 
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O valor médio de redução por luminária é de cerca de 49 watts. Estas luminárias levarão a uma 

poupança de cerca de 2 mil euros por ano. No início de janeiro vão ser implementadas mais 230 

luminárias. Os locais estão praticamente definidos, em conjunto com a EDP. 

A poupança estimada será de oito mil e oitocentos euros por ano. Haverá uma continuidade sendo 

a ideia substituir todas as armaduras do concelho. Nesta fase não existem custos para a Câmara 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz para solicitar ao senhor 

Presidente da Câmara informação relativa a deliberações tomadas sobre a localização de uma 

lixeira em Ouca, uma vez que foi confrontada com as afirmações de 2 munícipes, o senhor Capela 

e o senhor Castelhano, que referiram: 

“Uma luta tão grande da população do concelho, para agora irmos ter a lixeira em Ouca” 

“Já está aprovado. Já não há nada a fazer”.  

Perante esta situação a senhora Vereadora procurou saber junto das pessoas do PS que estavam na 

Assembleia Municipal, sendo a perplexidade grande e não tendo ninguém ideia de algo ter sido 

aprovado nesse sentido. A conclusão que é levada a tirar é que foi aprovada a exploração de inertes 

na zona de Bustos e possivelmente quando se aprovou a exploração de argila entre Ouca e Bustos, 

foi feito com a consciência de que abrir ali mais buracos era estar a fazer a cama para receber os 

resíduos e que essa decisão terá sido tomada com a consciência de que assim é. 

Gostaria de saber se realmente assim é e com que intenção é que a Câmara aprova uma coisa 

destas? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A esta questão o senhor Presidente referiu que de facto é a coisa mais sem nexo que ouviu nos 

últimos tempos. Do que tem conhecimento o único assunto que foi discutido na Assembleia 

Municipal terá sido o de um licenciamento de uma exploração de inertes em Ouca. Tanto quanto 

se recorda sobre esse assunto as exigências da oposição foram atendidas. No âmbito do 

licenciamento dessa exploração foi obrigatório um estudo de Impacte Ambiental que foi feito e no 

qual estava previsto que fossem recuperados os lugares onde fosse feita a exploração e não com 

lixo, como é obvio. 
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Contudo o senhor Presidente, e dado que foi apanhado completamente desprevenido, solicitou aos 

serviços para que fosse feita uma pesquisa às Atas da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal e sobre esse assunto enviar aos senhores Vereadores toda a informação disponível. ---- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques para colocar uma questão 

que lhe foi colocada por uma munícipe de Rines, relativa à notícia que saiu no Jornal “O Ponto”, 

sobre a Reabilitação Urbana do Centro da Vila, para a qual estão disponibilizados dois milhões de 

euros. Pergunta se existe projeto para esta reabilitação? -------------------------------------------------- 

 Em resposta à questão o senhor Presidente da Câmara relembrou que foi aprovado em Assembleia 

Municipal um plano que delimitava a área de regeneração urbana. De seguida foi aprovado a ORU, 

operacionalização dessa regeneração urbana e com base nisso foi feita uma candidatura a fundos 

comunitários, com as prioridades que estavam estabelecidas nessa ORU. Com base nisso foi 

aprovado e será assinado contrato de cerca de um milhão e oitocentos e sessenta mil euros, 

financiamento comunitário para uma série de operações que aprovámos aqui em sede de Câmara 

Municipal e em sede de Assembleia Municipal. 

De seguida e para essas mesmas operações iremos iniciar a contratualização dos projetos de 

arquitetura e os projetos de execução das operações que foram já contratualizadas. Como é 

evidente para este tipo de operações ainda não há projeto. 

O que vem anunciado no jornal deriva de um documento bastante extenso e bastante trabalhado 

quer nos órgãos do Município quer em termos de opinião pública. A munícipe pode consultar o 

documento que nós aprovámos e perceber em termos de Memória Descritiva o que é que se 

pretende em cada uma das operações de reabilitação urbana. Com base naquilo que nós 

estipulamos como prioridades serão feitos os projetos de execução. 

Não há projeto porque não poderia haver. “Antes de começar a correr temos de começar a andar 

e nós andámos bem”. Infelizmente a Autoridade de Gestão só aceita operações de regeneração 

urbana na sede dos Municípios, pelo que Rines não está contemplado, pelo menos no âmbito deste 

financiamento comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à estrada de Rines a Sanchequias, tem projeto de execução quase concluído. Muito em 

breve virá de acordo com as determinações legais, a esta Câmara Municipal para discussão e 
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aprovação. Antes de avançar para o projeto foi necessário garantir o financiamento, caso contrário 

não haveria forma de pagar aquela obra, uma vez que não tem apoios comunitários e não se 

enquadra dentro deste quadro de financiamento para a regeneração urbana referenciado no jornal. 

A senhora Vereadora deveria de mostrar alguma satisfação, pela obtenção deste financiamento 

que inclui por exemplo a requalificação e a ampliação do Palacete Visconde de Valdemouros, 

conforme esta escrita na ORU, criando um espaço cultural digno dos munícipes vaguenses.------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – RENÚNCIA AO MANDATO – MÁRIO DOS SANTOS MARTINS JÚNIOR ----------------------- 

Presente pelo senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, comunicação via «e-mail», datada 

de 31 de outubro de 2016, apresentando ao senhor Presidente da Câmara, a renúncia ao mandato, conforme 

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

“Venho por este meio apresentar a minha renúncia ao mandato de vereador na Câmara Municipal de 

Vagos. Faço-o deixando o desejo das maiores felicidades ao Sr. Presidente e aos Srs(as). Vereadores(as) 

na gestão autárquica, porque o desenvolvimento do Concelho de Vagos bem precisa e os cidadãos 

merecem. Deixo no entanto a certeza de que enquanto cidadão, continuarei a trabalhar todos os dias para 

o desenvolvimento do Concelho de Vagos.”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente da Câmara deixa um agradecimento ao cidadão Mário dos Santos Martins Júnior, 

salientando que, não obstante as divergências pontuais que ocorreram, sempre foi o desenvolvimento do 

concelho de Vagos que nortearam todas as decisões e tomadas de posição. -------------------------------------- 

Mais reconhece que o cidadão Mário Martins tem dado quer na vida politica, quer na vida em comunidade, 

prova de ser um cidadão exemplar. ------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores associam-se ao agradecimento dado pelo senhor Presidente da Câmara. ----------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que nos termos do art.º 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de fevereiro, foi convocada a senhora dr.ª Ana Maria 
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da Silva Vasconcelos e Cruz, que se encontra presente e aceita após verificação da sua identidade e 

legitimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato a senhora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz assumiu as suas funções como 

Vereadora desta Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da senhora Vereadora. ------ 

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

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

2 – ATAS DE REUNIÕES --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 22, 23 e 24, de 20 e 31, de outubro e 03 de novembro de 2016, 

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

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, não votou as propostas das atas n.ºs 

23/2016, de 31 de outubro e 24/2016, de 03 de novembro, pois não esteve presente nas reuniões. ----------- 

Pelo mesmo motivo o senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, não votou a 

proposta da ata n.º 24/2016, de 03 de novembro. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de novembro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 310.535,23 € (trezentos e dez mil, quinhentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos).  

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 24 de outubro a 20 de novembro; ------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 24 de outubro a 20 de novembro; ---------- 
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ambos de 2016, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE 

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

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 9.420,50 € (nove mil, quatrocentos e vinte euros e cinquenta 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5507, no valor de 4.710,25 € (quatro mil, setecentos e 

dez euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano em curso e 4.710,25 € (quatro mil, 

setecentos e dez euros e vinte e cinco cêntimos), para exercícios futuros; ------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016: “ À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 9.420,50 € (nove mil, quatrocentos e vinte euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE ----------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 17.396,98 € (dezassete mil, trezentos e noventa e seis euros e noventa 

e oito cêntimos); --------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5506, no valor de 8.698,49 € (oito mil, seiscentos e 

noventa e oito euros e quarenta e nove cêntimos), para o ano em curso e 8.698,49 € (oito 

mil, seiscentos e noventa e oito euros e quarenta e nove cêntimos), para exercícios 

futuros; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016: “ À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 17.396,98 € (dezassete mil, trezentos e noventa e seis euros e noventa e oito cêntimos). ------------------ 

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

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – FUTEBOL 

CLUBE VAGUENSE ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 12.690,50 € (doze mil, seiscentos e noventa euros e cinquenta 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5508, no valor de 6.345,25 € (seis mil, trezentos e 

quarenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano em curso e 6.345,25 € (seis 

mil, trezentos e quarenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), para exercícios futuros;  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016: “ À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 12.690,50 € (doze mil, seiscentos e noventa euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD 2016 – CENTRO 

CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO – CORTA-MATO 

TRAIL E CAMINHADA POR TERRAS DE FONTES E LOBOS 2016 ------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 2.000,00 € (dois mil euros); ----------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5505, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros); ---------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016: “ À 

Reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 2.000,00 € (dois mil euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – UNIVERSIDADE SÉNIOR – 

UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DE 

TAXAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, de 07 de novembro de 2016, 

solicitando “a redução de taxas para a frequência das aulas de hidroginástica, aos 

alunos que frequentam a universidade sénior de Vagos - USVagos”; ----------------------- 

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: -- 

“Considerando: 

1. O pedido de redução das taxas para a frequência das aulas de hidroginástica 

pelos alunos da Universidade Sénior de Vagos, enviado pela direção do Núcleo 

Empresarial de Vagos, em anexo;  

2. A Informação do Dr. Laerte Pinto, datada de 16/11/2016, referindo não haver 

inconveniente ao deferimento do pedido referido no número anterior;  

3. Que a turma da Universidade Sénior irá realizar uma aula semanal com 

atividades adaptadas à faixa etária dos seus alunos e que, como tal, a taxa a 

aplicar será de Aula Sénior e não de Hidroginástica, conforme referido no 

pedido; 

4. Que existe disponibilidade na instalação para, no dia e no horário solicitado, 

ser criada uma nova turma de Aula Sénior para estes alunos; 

5. Que o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos 

não prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor 

previsto para as aulas sénior é de 15.59€, correspondendo a 2 aulas semanais; 

6. Que, de acordo com o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não 

isenta o utente do pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, 

apesar de os referidos utentes frequentarem a piscina apenas uma vez por 

semana, é devido o valor referente à totalidade da mensalidade; 

7. No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que 
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excecionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara 

Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do 

pagamento das taxas aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha 

por objetivo o lucro; 

8. Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes 

utentes configura-se como uma medida pontual, no apoio à prática de atividade 

física regular e orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá 

ser enquadrada pelo disposto no ponto anterior; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de 

isentar em 50% o pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes 

do Núcleo Empresarial de Vagos - valência Universidade Sénior de Vagos, num valor 

anual previsto de 1.872,00€ (mil, oitocentos e setenta e dois euros).”; ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 17 de novembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar em 50% o pagamento da taxa mensal, conforme 

informação supra. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

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

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

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS – ESCALA DE TURNOS PARA O 

ANO CIVIL DE 2017 – MUNICIPIO DE VAGOS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------- 

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

 E-mail da Administração Regional de Saúde do Centro IP, Serviços Farmacêuticos - Gabinete de 

Farmácia e do Medicamento, de 10 de outubro de 2016, a enviar, para efeitos de parecer, as 

propostas de escalas de turnos do Município de Vagos a entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro 

de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 24 de outubro de 2016: “A proposta de escalas de turnos das farmácias 

está sujeita a parecer da Câmara Municipal, que deve ser emitido até ao dia 30 de outubro (n.º 

2, art.º 3º, da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro.”; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 03 de novembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Informar que a Câmara Municipal dá parecer favorável à proposta de turnos de serviço para o 

ano de 2017 das farmácias sediadas no Concelho. À próxima reunião de Câmara para 

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

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

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

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

6 – CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO (CEI) – ÁREA DA AÇÃO EDUCATIVA – 2016/2017 - 

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

 Informação/Proposta do SAS, de 10 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------ 

“I – Fundamento: 

Os Contratos Emprego Inserção (CEI), que se destinam a pessoas que recebem subsídio de 

desemprego e os Contratos Emprego Inserção + (CEI+), que se destinam a beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), reguladas pela (Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, 

alterada pelas Portarias n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, 

de 31 de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro (CEI) ou Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, alterado pela Lei 

n.º 24/2011, de 16 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 131/2013, de 11 de setembro e regulado pelo 

Despacho Normativo n.º 18/2010, de 29 de junho) – (CEI+), são medidas de incentivo à colocação 

no mercado de trabalho e que visam a integração laboral e social da população em situação de 

vulnerabilidade perante o mercado de emprego. 

A Câmara Municipal de Vagos apresentou candidatura a estas medidas, no ano de 2011, pelo 

período de 3 meses, para 4 beneficiários de RSI; no ano de 2012, pelo período de 11 meses e 

meio, para 12 beneficiários de Subsídio de Desemprego e para 4 beneficiário de RSI; no ano de 

2013, pelo período de 11 meses e meio, para 6 beneficiários do Subsídio de Desemprego e 10 

beneficiários de RSI, no ano de 2014 candidaturas para integrar 15 beneficiários do Subsídio de 

Desemprego e 5 beneficiários de RSI, e no ano de 2015, pelo período de 11 meses e meio, para 

13 beneficiários do Subsídio de Desemprego e 7 beneficiários do Rendimento Social de Inserção. 

II - Conclusão:  

Da experiência colhida, nestes anos, a colaboração foi positiva para a Câmara e para os 

beneficiários que foram integrados nos projetos, como passo a expor: 

- A Câmara, através da colaboração destes beneficiários pôde colmatar a de falta de recursos 

humanos, de forma célere e eficaz, nas áreas mais deficitárias, como a Educação, com a 

colocação de pessoas para apoiar nas tarefas, do âmbito de atuação das auxiliares de ação 

educativa; nos Serviços de Limpeza e Higiene da Câmara Municipal, com a colocação de pessoas 

que possam apoiar na execução de tarefas de limpeza e arranjos dos espaços públicos; e, na área 
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do Desporto, através da colocação de pessoas que possam apoiar na execução de tarefas de 

limpeza da Piscina, Pavilhão e Estádio Municipal. 

- Os munícipes, que são integrados nestes projetos, colhem benefícios a vários níveis, em primeiro 

lugar, passam a receber mensalmente uma Bolsa, um Subsídio de Refeição e um Subsídio de 

Transporte, que somado ao seu Subsídio de Desemprego, lhes garante a sua subsistência, em 

segundo lugar, podem realizar uma procura, mais ativa e orientada, de emprego, durante todo o 

período de execução do projeto, e, em terceiro lugar, promovem a sua integração e bem-estar 

social, deixando de beneficiar de uma prestação social em casa, sem ocupação, e passando a ser 

úteis à comunidade onde estão inseridos. 

III - Proposta: 

Pelo exposto e tendo sido solicitado ao Serviço de Ação Social, a apresentação de duas novas 

candidaturas, para integração de quinze novos elementos em CEI, para a Área da Ação 

Educativa, e para iniciar a colaboração ainda este ano letivo, foram elaboradas duas 

candidaturas, que entretanto vieram aprovadas pelo IEFP, propondo-se a assinatura dos 15 

Contratos CEI. 

Dado que o ano letivo já iniciou, já se procedeu à contratação de 4 elementos e aguarda-se o 

envio das restantes 11 beneficiárias, para entrevista e seleção. 

 Para os 15 Contratos CEI, com uma duração, aproximada, de 12 meses, com início em novembro 

de 2016 e término em novembro de 2017, estima-se as seguintes despesas, atendendo ao 

estipulado nas Cláusulas dos Contratos e legislação acima referida: 

Contratos Emprego Inserção (CEI) : 

- Bolsa de Ocupação (20% do IAS – Indexante dos Apoios Sociais – 419,22€): 15 elementos x 

83,84 euros/mês = 1.257,60 euros x 12 meses = 15.091,20 euros: 

- Seguro de Acidentes Pessoais: 15 elementos x 20,81 euros/mês = 312,15 euros x 12 meses = 

3.745,80 euros; 

- Subsídio de Refeição: 15 elementos x 4,27 euros/dia/elemento x 21 dias = 1.345,05 euros x 12 

meses = 16.140,60 euros; 

- Subsídio de Transporte: relativamente a este item não apresento qualquer previsão de despesas, 

porque a atribuição deste subsídio depende do local onde os beneficiários irão prestar a sua 

colaboração e do local de residência dos mesmos. 

Tendo em conta os valores atrás informados prevê-se uma despesa estimada para os dois projetos 

(15 elementos) de: 34.977,60 euros, mais as despesas que vierem a ser geradas com o pagamento 

do Subsídio de Transporte.”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 11 de novembro de 2016: “À reunião de 

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

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

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

7 – IMI E DERRAMA – ISENÇÕES – PERÍODOS DE INCIDÊNCIA ------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 14 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“1. Por propostas da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Vagos, em 2009 e 2012, 

concedeu isenções de IMI e Derrama às empresas PowerBlades/RiaBlades, Plafesa e Grestel. 

2. As deliberações sobre o assunto nada referem quanto ao ano inicial sobre o qual recaía o 

período de isenção, nem os artigos matriciais objeto de isenção, para efeitos de concessão do 

benefício fiscal em sede de IMI. 

3. Com o decurso do tempo e a necessidade recentemente sentida de serem renovados os períodos 

de isenção, surgiram dúvidas sobre quando iniciava o período de isenção que estava subjacente 

à vontade dos órgãos autárquicos ao concederem os benefícios fiscais, designadamente se tais 

benefícios se iniciavam com incidência no ano da deliberação da Assembleia Municipal, no ano 

da conclusão do projeto de investimento, ou outro. 

4. Tanto mais que: 

a) As empresas estavam em diferente fase de desenvolvimento; 

b) Havia prédios, objeto do projeto de investimento, que ainda não estavam registados 

em nome das empresas; 

c) No decurso do tempo houve alterações aos artigos matriciais, designadamente por 

anexação de artigos; 

d) O Estado concedeu benefícios fiscais, sendo que a concessão dos mesmos foi 

suportada por determinados pressupostos legais, designadamente em contrato de concessão de 

benefícios; 

e) Houve alteração ao Regime Financeiro das Autarquias Locais e ao Código Fiscal do 

Investimento; 

f) No caso da PowerBlades/RiaBlades havia um precedente (Protocolo) que, não 

mencionando expressamente o ano do início do período de isenção, remetia tal início para a posse 

e exploração do estabelecimento industrial. 

5. Neste contexto, e aproveitando a oportunidade facultada pelo artigo 196º, do Orçamento de 

Estado para 2016, que dá a possibilidade dos órgãos municipais poderem confirmar os benefícios 

fiscais concedidos ao investimento, ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais ou do 

Código Fiscal do Investimento, relativos aos anos de 2014 e 2015, foram elaborados relatórios 

individuais sobre a situação precisa de cada empresa nesta matéria, tendo em vista a sua 

apreciação e confirmação pelos órgãos autárquicos, documentos que se juntam em anexo à 

presente informação. 

6. Assim, se a Câmara Municipal e Assembleia Municipal manifestarem a sua concordância com 

o teor desses relatórios, ficam confirmados os benefícios fiscais de isenção de IMI e Derrama 
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concedidos às empresas PowerBlades/RiaBlades, Plafesa e Grestel, bem assim os respetivos 

períodos de isenção e artigos matriciais subjacentes, com as especificidades constantes desses 

relatórios. 

7. Junto se anexam 3 relatórios: 

a) Anexo 1 – PowerBlades/RiaBlades; 

b) Anexo 2 – Plafesa; 

c) Anexo 3 – Grestel.”; -----------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de novembro de 2016: “Concordo com a 

informação técnica. À Reunião de C.M.”. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal: --------------------------- 

1. A confirmação dos benefícios fiscais de isenção de IMI e Derrama concedidos às empresas 

PowerBlades/Riablades, Plafesa e Grestel, bem assim os respetivos períodos de isenção e artigos 

matriciais subjacentes, com as especificidades constantes dos relatórios anexos à referida 

informação técnica; 

2. Quanto à PowerBlades/Riablades, aprovar o 2º período de incidência de isenção de IMI, conforme 

consta na referida informação, ou seja: 

a) Artigo 2716 – De 2016 a 2020; 

b) Artigo 2808 – De 2018 a 2020. 

3. Quanto à Grestel, e no que diz respeito à renovação da isenção de IMI e Derrama (2º período de 

2017 – 2021), deverá a empresa apresentar pedido nesse sentido, devidamente fundamentado, 

tendo em vista posterior análise e decisão no decorrer do próximo ano. ------------------------------- 

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

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

8 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO 

IMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da UAJ, de 14 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“§ 1º 

Enquadramento: 

1. A GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, pessoa 

coletiva 504266098, vem requerer a emissão pela Câmara Municipal de Vagos de uma declaração 
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de aceitação dos benefícios previstos pela alínea b), do nº 1, do artigo 23º, do Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 de outubro. 

2. Trata-se assim de uma isenção ou redução de IMI, por um período até 10 anos a contar do ano 

de aquisição ou construção do imóvel, relativamente aos prédios utilizados no âmbito dos 

investimentos que constituem aplicações relevantes nos termos do referido Código. 

§ 2º 

O Direito 

3. O Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 de outubro, 

prevê, no seu capítulo III, artigos 22º a 26º, um regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI) em 

matéria de concessão de benefícios fiscais a sujeitos passivos de IRC, consubstanciado em: 

a) Dedução à coleta (alínea a), do nº 1, do artº 23º); 

b) Isenção ou redução de IMI, por um período até 10 anos (alínea b), do nº 1, do artº 23º); 

c) Isenção ou redução de IMT (alínea c), do nº 1, do artº 23º); 

d) Isenção do Imposto de Selo (alínea d), do nº 1, do artº 23º). 

4. Constituindo receita dos Municípios o produto da cobrança de IMI e IMT, o legislador, no nº 

4, do artigo 23º, do referido Código, condiciona essas isenções ou reduções ao reconhecimento 

pela Assembleia Municipal do interesse do investimento para a região. 

5. Assim, caberá à Assembleia Municipal pronunciar-se sobre o pedido de isenção ou redução do 

IMI, fixando o respetivo período de incidência, que não poderá ultrapassar 10 anos.¹ 

§ 3º 

O Projeto de Investimento 

6. A GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A., propõe-se expandir a oferta de produtos através do 

aumento da produção, com a construção de uma nova e inovadora unidade de produção intitulada 

Grestel III, aliada a uma otimização e eficiência da atual Grestel II. 

7. Para o efeito, adquiriu em 2015 os lotes 83, 84 e 85, da Zona Industrial de Vagos, que foram 

unificados num só lote, agora designado apenas por lote 83. Esse lote tem a área de 18.371 m², e 

está inscrito na matriz sob o artigo 3277, com o valor patrimonial de €308.090,00. 

8. Propõe-se construir a unidade industrial ao longo do corrente ano de 2016, e para a mesma já 

possui o alvará de licença nº 9/16, de 15/02/2016, concedido ao abrigo do processo de obras nº 

46/15. A área de construção prevista será de 11.010 m² e a estimativa do custo da construção é 

de €1.761.915,00. 

9. A GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A. propõe-se realizar o investimento global até 2017, 

sendo que o valor total do investimento é de aproximadamente 7,6 milhões de euros. 

10. Quanto a postos de trabalho, a GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A., prevê a criação, até 

31 de dezembro de 2019, de 135 postos de trabalho, dos quais 10 altamente qualificados. 
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§ 4º 

Impacto da isenção ou redução do IMI 

11. Apesar do regime jurídico em que se enquadra a pretensão não o exigir, é possível fazer uma 

estimativa do impacto que a tomada de decisão sobre a isenção ou redução do IMI poderá ter nas 

receitas municipais. 

12. Assim, tendo em conta apenas o valor patrimonial atual do terreno, €308.090,00, o valor do 

IMI (0,3%) que o Município de Vagos poderá sacrificar na sua receita fiscal anual de IMI será 

da ordem dos €925,00 (novecentos e vinte e cinco euros). 

13. Por sua vez, se tivermos em atenção o valor patrimonial do prédio, edificado, tal valor já será 

de cerca de €1.670.080,00, conforme simulação que junto em anexo, pelo que o IMI que o 

Município de Vagos poderá sacrificar na sua receita fiscal anual será então da ordem dos 

€5.000,00 (cinco mil euros). 

§ 5º 

Parecer 

14. Assim, e sem prejuízo de diferente fundamentação, sou de parecer que estão reunidos todos 

os pressupostos para a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto na alínea b), do nº 1, e nº 4, do artigo 23º, do Código Fiscal do Investimento, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 162/2014, de 31 de outubro, que reconheça o interesse público do 

investimento para a região, a ser levado a efeito pela empresa GRESTEL - Produtos Cerâmicos, 

S.A., no lote 83, da Zona Industrial de Vagos, isentando-a ou reduzindo o correspondente 

pagamento de IMI sobre o artigo urbano 3277 (União das Freguesias de Vagos e Santo António), 

e fixando o respetivo período de incidência. -------------------------------------------------------------- 

Anotações: 

¹ – Situação diferente é a constante do agora artigo 23º-A, do referido Código (aditado pelo OE2016), que prevê a 

isenção total ou parcial de IMI e ou IMT, para apoio a investimento, que se rege pelos nºs 2 e 3, do artº 16º, do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, e onde se prevê a possibilidade da Assembleia Municipal conceder isenções totais ou parciais de impostos 

ou outros tributos próprios, os quais não podem ser concedidos por mais de cinco anos, sendo, no entanto, admissível 

a sua renovação por uma vez com igual limite temporal.”; ------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de novembro de 2016: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do 

interesse público do investimento para a região, a ser levado a efeito pela empresa GRESTEL – Produtos 

Cerâmicos, S.A., no lote 83, da Zona Industrial de Vagos, isentando-a do pagamento de IMI sobre o artigo 

urbano 3277 (União das Freguesias de Vagos e Santo António), pelo prazo de 10 anos, sendo o período de 

incidência da isenção de 2016 a 2025. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 ------------------------ 

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

 Nota Explicativa, Modificações ao Orçamento da Despesa, Modificações ao PPI e Modificações 

ao PAM; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de novembro de 2016: “À Reunião de C.M.”.  

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

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2016. ------------------------ 

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

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

10 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2017 – 

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

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

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

corrente, de 18 de novembro de 2016; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDF, de 18 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Minuta conforme condições aprovadas em reunião de Câmara de 3/11/2016”; -------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2015: “À reunião de 

Câmara”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar a minuta 

do contrato e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo e ainda remeter à Assembleia Municipal 

para a devida autorização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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11 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

ANO 2016 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da DF, de 16 de novembro de 2016, apresentando a listagem dos contratos plurianuais 

efetuados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDF, de 17 de novembro de 2016: “De remeter à Câmara Municipal para 

conhecimento e posterior remessa à Assembleia Municipal”; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de novembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal. -------------------- 

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

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

12 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

ANO 2017 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO ---------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Considerando, por um lado, o disposto no art. 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, 

locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada 

sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

(na atual redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março), que aprova as regras aplicáveis à assunção 

de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com 
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os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal; 

Considerando, que o art. 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (na atual redação do 

Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho), veio regulamentar a assunção de compromissos 

plurianuais, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais poderá ser dada de forma genérica aquando da aprovação das Grandes Opções do 

Plano; 

Considerando, atenta esta faculdade, a celeridade e eficácia de processos, importa que seja 

solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho; 

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para os efeitos previstos na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012; 

Propõe-se: 

1- Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta 

para que este órgão emita autorização genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de programas plurianuais legalmente 

aprovados e constantes das Grandes Opções do Plano; 

2- Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, para os efeitos previstos 

na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do 

Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal abranja ainda os 

encargos não previstos nas Grandes Opções do Plano que não excedam o limite de 

99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos; 

3- Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão de autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo seja dada 

na condição que, além das condições previstas acima, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução 

de despesas; 

4- O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se á Câmara Municipal 

relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as 

condições constantes nos nºs 1 e 2, a assumir no ano económico de 2017; 

5- Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do pedido de autorização 

prévia formulado, seja igualmente autorizada a delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de caráter 

continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 
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Orçamento, nos termos dos nºs 1 e 2, até ao montante permitido por lei, no âmbito do 

regime de contratação pública; 

6- Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, prestará na 

sessão ordinária a ter lugar no próximo mês de novembro ou dezembro, informação da 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica objeto da presente proposta de deliberação.”. ------------------------------------- 

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

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

da senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, aprovar a proposta supra apresentada 

pelo senhor Presidente e remeter à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------- 

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

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

13 – CARTA DE PRINCIPIOS E NORMAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 ----------- 

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

 Carta de princípios do Orçamento Participativo de Vagos, que a seguir se transcreve: -------- 

“O Orçamento Participativo (OP) do Município de Vagos é uma iniciativa da Câmara Municipal 

que pretende aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na discussão e 

elaboração do orçamento público municipal.  

Um dos objetivos desta medida é consolidar a ligação entre a autarquia e os seus munícipes e, 

consequentemente, aperfeiçoar a qualidade do processo democrático local. 

A democracia local será tão mais forte quanto mais participada for a intervenção dos cidadãos 

na gestão da vida pública, sendo relevante diversificar as formas de participação dos cidadãos, 

de modo a estimular uma sociedade civil forte e envolvida na definição das prioridades de ação 

municipal. 

Nos termos do artigo 48.º da Constituição da República Portuguesa, “todos os cidadãos têm o 

direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou 

por intermédio de representantes livremente eleitos” e o seu artigo 2.º estabelece que “A 

República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 

pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 

efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, 

visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da 

democracia participativa”. 

Atendendo a que o Orçamento Participativo é um instrumento e um símbolo da cidadania 

participativa, que contribui para a participação dos cidadãos e das organizações da sociedade 



 
 

Ata n.º 25/2016, de 24 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

20 

civil na decisão sobre a afetação dos recursos disponíveis e para a adequação das políticas 

públicas municipais às necessidades e expetativas das pessoas, o Município de Vagos identifica 

os seguintes princípios do orçamento participativo no concelho, assumindo o compromisso de os 

trabalhar progressivamente com os cidadãos na sua aplicação e adequação às necessidades do 

governo local: 

1 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

A adoção do Orçamento Participativo de Vagos inspira-se na democracia participativa e no seu 

aprofundamento, consagrados no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa. 

2 

OBJETIVOS 

O OP possui como objetivos:  

1. Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e sociedade civil 

organizada, na procura das melhores soluções para os problemas de acordo com os 

recursos disponíveis;  

2. Contribuir para a educação cívica, ajudando a compreender a complexidade dos 

problemas, a finitude dos recursos e a necessidade de tomar opções que favoreçam o 

mais amplamente possível o bem comum. Fomentar competências e práticas de 

participação. Conjugar as preocupações pessoais dos cidadãos com o bem comum;  

3. Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas 

para melhorar a qualidade de vida no concelho;  

4. Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de responsabilização dos 

eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para aprofundar a democracia. 

3 

PARTICIPAÇÃO 

1. O Orçamento Participativo terá uma participação de base individual, na qual cada 

cidadão tem três votos, não podendo os mesmos serem atribuídos a propostas da mesma 

freguesia. 

2. Podem participar no Orçamento Participativo todos os cidadãos recenseados no 

Município de Vagos. 

3. Será utilizada uma diversidade de instrumentos de participação, desde as novas 

tecnologias aos mecanismos de participação presenciais como as Sessões de 

Participação, de modo a assegurar a comunicação com diferentes grupos 

socioeconómicos e faixas etárias, assim como para assegurar a representatividade 

geográfica dos cidadãos. 
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4 

CICLO DE PARTICIPAÇÃO 

O processo de Orçamento Participativo será organizado da seguinte forma: 

1ª etapa: Definição de verba a afetar ao Orçamento Participativo (no valor de 100.000 €), dos 

mecanismos de participação e da equipa de acompanhamento; 

2ª etapa: Divulgação do Orçamento Participativo; 

3ª etapa: Recolha de propostas; 

4ª etapa: Avaliação técnica das propostas pelos serviços da Câmara Municipal de Vagos e 

respetiva publicação; 

5ª etapa: Votação dos projetos pelos munícipes; 

6ª etapa: Apresentação dos resultados, incorporação do(s) projeto(s) mais votado(s) no plano de 

atividades e Orçamento da Câmara Municipal de Vagos; 

7ª etapa: Implementação do(s) projeto(s) vencedor(es); 

8ª etapa: Avaliação do processo e elaboração de Relatório Final. 

5 

INFORMAÇÃO AOS CIDADÃOS 

1. A Câmara Municipal de Vagos compromete-se a informar os cidadãos sobre todas as 

etapas de análise dos processos de Orçamento Participativo, apresentando anualmente 

um relatório de avaliação sobre o Orçamento Participativo. 

2. A Câmara Municipal de Vagos compromete-se a informar os cidadãos periodicamente 

sobre a execução dos projetos vencedores do Orçamento Participativo, inscritos nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

6 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

As normas que regem o funcionamento, participação e implementação do Orçamento 

Participativo constam de documento próprio.”; ----------------------------------------------------------- 

 Normas de Participação do Orçamento Participativo, que a seguir se transcrevem: ------------ 

“1. 

O presente documento enuncia as Normas de Participação do Orçamento Participativo de Vagos 

para 2016-2017 e anos subsequentes, a seguir designado por OP, definindo os procedimentos a 

adotar por cada cidadão no momento da sua participação, tendo sempre como normativo superior 

a Carta de Princípios do Orçamento Participativo aprovada pela Câmara Municipal. 

2. 

1. Ao OP é atribuído um montante de 100.000,00 euros. 

2. O Executivo Municipal compromete-se a integrar as propostas vencedoras do Orçamento 

Participativo na proposta de Orçamento Municipal para o ano 2017 e anos posteriores. 
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3. 

Só serão consideradas propostas que, após a análise pelos competentes serviços técnicos 

municipais, sejam orçamentadas num valor igual ou inferior a €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros), sendo considerado nesse valor o IVA à taxa legal em vigor. 

4. 

Só serão aceites propostas para projetos materiais e imateriais enquadradas nas seguintes áreas: 

a) Ambiente e Energia; 

b) Coesão Social; 

c) Mobilidade e infraestruturas; 

d) Cultura e Turismo; 

e) Educação e Desporto. 

5. 

A recolha de propostas será feita nas Sessões de Participação, as quais serão organizadas de 

modo a favorecer o debate entre os participantes, consensualizando e elegendo as propostas que 

têm condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 

Será organizada uma Sessão de Participação por freguesia, sendo que como resultado de cada 

sessão será escolhida por votação um máximo de uma (1) proposta para prosseguir à fase 

posterior. 

6. 

Existe um número limite de 1 proposta por participante. 

7. 

As propostas devem ser claras e precisas quanto ao seu âmbito e objetivo, a fim de permitir uma 

correta análise e orçamentação pelos serviços municipais, e se o mesmo texto incluir várias 

propostas, apenas a primeira será considerada. 

8. 

Os participantes podem adicionar anexos à proposta cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise, 

designadamente fotografias, mapas ou plantas de localização. 

9. 

Serão imediatamente excluídas as propostas que: 

a) Seja impossível à Comissão analisar por falta de entrega de esclarecimentos por parte 

dos proponentes; 

b) Não se insiram no quadro de competências e atribuições da Câmara Municipal; 

c) Não sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

d) Estejam previstas, ou a ser executadas, no âmbito dos Planos de Atividade da Câmara 

Municipal ou das Juntas de Freguesia; 

e) Não estejam enquadradas nas áreas elencadas no ponto 4; 

f) Configurem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas;  
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g) Excedam o montante máximo orçamentado de 25.000 euros, sendo considerado nesse 

valor o IVA à taxa legal em vigor; 

h) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos municipais e legislação em 

vigor;  

i) Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da Câmara Municipal; 

j) Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a 

projeto; 

k) Não sejam tecnicamente exequíveis, mediante parecer dos competentes serviços técnicos 

municipais; 

l) Não dependam de pareceres ou parcerias com entidades externas cuja obtenção não seja 

compatível com o prazo máximo previsto de execução. 

m) Não sejam financeiramente sustentáveis na sua funcionalidade futura; 

n) Cuja execução implique a utilização de terrenos do domínio público ou privado, sem a 

respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários; 

o) Impliquem a constituição de qualquer relação jurídica de emprego público ou de 

aquisição de bens e / ou serviços, com o município ou freguesias; 

p) Impliquem à Câmara Municipal assegurar a manutenção e o funcionamento do 

investimento em causa, e cujo custo e/ou exigência de meios técnicos ou financeiros seja 

indisponível ou inviável; 

q) Cuja execução ultrapasse os 10 meses; 

r) Sejam comissionadas por marcas registadas, abrangidas por direitos de autor ou tenham 

sobre si patentes registadas; 

10. 

Só podem participar no OP cidadãos recenseados no município de Vagos. 

11. 

O registo no OP implica o preenchimento obrigatório de todos os quadros constantes do Portal 

de Participação, nomeadamente: Nome, NIF, BI/CC, Data de Nascimento e e-mail. O 

preenchimento de telemóvel é opcional. A validade desse registo será sempre confirmada pelos 

serviços da Câmara Municipal, recorrendo aos cadernos eleitorais. 

12. 

1. A votação nos projetos validados pelos serviços municipais decorre por via eletrónica, no 

Portal criado (http://op.cm-vagos.pt). 

2. Cada participante apenas pode votar uma vez, tendo direito a três votos em freguesias 

diferentes. 

3. A votação poderá ser ainda realizada presencialmente em locais a anunciar, onde se fará 

recurso de meios digitais para o controlo do processo de voto. 
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13. 

São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até ao limite da verba definida para o 

OP. 

14. 

O calendário do OP será composto pelas seguintes fases:  

1. Realização de Assembleias Participativas de Divulgação: 1 a 31 de dezembro de 2016; 

2. Apresentação de propostas: 2 a 20 de janeiro de 2017; 

3. Análise técnica das propostas: 23 a 31de janeiro de 2017; 

4. Período de reclamações: 2 a 10 de fevereiro de 2017; 

5. Decisão sobre as reclamações: 13 a 21 de fevereiro de 2017; 

6. Divulgação da lista final de propostas a votação: 23 de fevereiro de 2017; 

7. Votação: 27 de fevereiro a 27 de março de 2017; 

8. Anúncio público dos projetos vencedores: até 31 de março de 2017. 

15. 

As presentes Normas de Participação são válidas para a edição de 2017 do Orçamento 

Participativo. 

16. 

As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes Normas serão resolvidas por 

decisão do Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de delegação em Vereador.”; -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de novembro de 2016: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos supra transcritos. ----------------- 

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

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

14 – PISCINA DO COLÉGIO DE CALVÃO – TAXAS -------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ e do SD, da DEDJ, de 17 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve:  

“No seguimento das deliberações tomadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 

Vagos, foi outorgado o Contrato de Comodato com o Seminário Diocesano e assinado o Protocolo 

com o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação (Colégio de Calvão), em 

31/10/2016, tendo em vista a gestão, por parte do Município de Vagos, da Piscina do Colégio de 

Calvão. 

Na senda dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, constantes dos artigos 6º e 7º, do 

Código do Procedimento Administrativo, importa agora, com urgência, compatibilizar as taxas 
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que estão a ser aplicadas pela utilização das piscinas (Piscina Municipal e Piscina do Colégio de 

Calvão), e com efeitos imediatos. 

Para tal compatibilização, é crucial atender às especificidades de cada uma das correspondentes 

tabelas de taxas, por forma a serem harmonizados os respetivos preços, sem que daí advenha um 

acréscimo de taxas relativamente aos utilizadores da Piscina do Colégio de Calvão, em particular 

no decorrer do ano letivo de 2016-2017, e sem se perder de vista que deverão prevalecer as taxas 

municipais em vigor, em virtude destas, nos termos da lei, terem sido apuradas com base em 

fundamentação económico-financeira, efetuada para o efeito.  

Por outro lado, reveste-se de primordial importância aplicar aos utilizadores da Piscina do 

Colégio de Calvão as mesmas regras de utilização que estão em vigor para a Piscina Municipal 

de Vagos, e que constam do respetivo Regulamento. 

Neste contexto, procedeu-se à análise das respetivas tabelas de taxas, tendo-se constatado, 

resumidamente, o seguinte: 

1- As taxas de inscrição/revalidação e as mensalidades de natação praticadas no Colégio de 

Calvão são superiores às taxas praticadas na Piscina Municipal de Vagos; 

2- Quanto às mensalidades de Hidroginástica, e tendo como referência o Colégio de Calvão, há 

uma diferença de -30 cêntimos e +64 cêntimos, no preço a pagar pela prática de 1 ou 2 vezes por 

semana, respetivamente. Por outro lado, a tabela do Colégio de Calvão prevê uma taxa mensal 

pela utilização da piscina 3 vezes por semana, taxa essa que não está prevista na tabela de taxas 

do Município. Assim, em sede de Hidroginástica, a proposta é de manter os valores das taxas que 

estão a ser praticadas no Colégio de Calvão, até ao final do período letivo de 2016-2017, ou seja 

até 31 de julho de 2017. 

3- Quanto à adaptação ao meio aquático (Bebés), e dada a inexistência de taxa na tabela do 

Município, a proposta é de manter a taxa praticada no Colégio de Calvão. 

4- Quanto à natação em regime livre, as taxas constantes da tabela do Município são, na 

generalidade, mais favoráveis. No entanto, há que ter em atenção o seguinte: 

a) Em desfavor dos utilizadores da Piscina do Colégio de Calvão, há uma diferença de 

1 cêntimo, no que concerne à taxa paga pelos alunos do Colégio (em regime livre). 
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b) O pessoal docente e não docente do Colégio de Calvão tem um desconto de 50% das 

taxas. Neste aspeto, propõe-se que os mesmos tenham um desconto de apenas 25%, 

à semelhança dos funcionários e colaboradores do Município de Vagos. 

c) Na Piscina do Colégio de Calvão os “Amigos da Piscina” têm uma taxa específica 

de 60,00 euros/ano, para utilização da piscina em regime livre, pelo que, para o 

futuro, deverá ser excluída esta faculdade, com efeitos imediatos. 

5- Para melhor esclarecimento, junto se anexam as tabelas das taxas praticadas pela utilização 

das referidas piscinas. 

Perante tudo o exposto, e tendo em consideração o teor do Protocolo atrás referido, propõe-se 

que a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Vagos deliberem: 

A) Aplicar à Piscina do Colégio de Calvão o Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos, publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 148, de 31 de 

julho de 2015, com as taxas descritas no Capítulo XI, do Anexo A, atualizadas, sendo que: 

1- Transitoriamente, até 31 de julho de 2017, as taxas respeitantes a Hidroginástica (45 

minutos) serão as seguintes: 

1.1 – 1 vez, por semana - 16,00 euros; 

1.2 – 2 vezes, por semana - 26,00 euros; 

1.3 – 3 vezes, por semana - 35,00 euros. 

2- A taxa respeitante aos Bebés (3 meses-3 anos) – Adaptação ao meio aquático (45 

minutos) – é de 15,00 euros, a incluir no referido Anexo A, e só será objeto de 

atualização, eventualmente, no decorrer do ano de 2017, em consonância com as 

restantes taxas. 

B) Aplicar à Piscina do Colégio de Calvão o Regulamento de Funcionamento e de Utilização 

do Complexo Desportivo Municipal de Vagos (RFUCDMV), publicado no Diário da 

República, 2ª Série, Nº 63, de 31 de março de 2014, com as devidas adaptações; 

C) Equiparar o pessoal docente e não docente do Colégio de Calvão aos funcionários e 

colaboradores do Município de Vagos, para efeitos do disposto no nº 6, do artigo 40º, do 

RFUCDMV; 
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D) Manter em vigor os direitos adquiridos pelos Amigos da Piscina, relativamente à taxa 

anual paga para a natação em regime livre, até ao termo das correspondentes anualidades; 

E) Que o disposto nas alíneas anteriores produz efeitos a partir do 1º dia útil seguinte à sua 

aprovação pela Assembleia Municipal de Vagos, devendo-se, para o efeito, proceder à 

correspondente publicitação e divulgação.”; -------------------------------------------------------- 

 Tabelas das taxas praticadas pela utilização das referidas piscinas, conforme ponto 5 da 

informação supra, as quais se dão aqui como inteiramente reproduzidas e ficam a fazer parte 

integrante da presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de novembro de 2016: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, remeter à 

Assembleia Municipal para aprovação as propostas constantes das alíneas A) , B), C), D), e E), do ponto 5 

da informação técnica supra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

15 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PROPOSTA DE NORMAS 

INTERNAS – FÉRIAS NATAL 2016 ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 18 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------- 

“Considerando: 

1. A insuficiência de oferta ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens 

durante as interrupções letivas; 

2. Que tem sido abundante a procura por parte de pais e encarregados de educação, nas 

instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem 

suprimir a lacuna referida no ponto anterior; 

3. O sucesso alcançado com a atividade Vagos em Ação Júnior – verão 2016; 

4. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem o 

Complexo Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente 

rentabilizados, permitem a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam 

ocupar de forma ativa e saudável as crianças e os jovens nas pausas letivas; 
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5. Que os valores das inscrições estão em consonância com os preços gerais praticados 

pelos municípios da região de Aveiro e destinam-se a suportar despesas decorrentes dos 

recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da atividade; 

6. Que a fixação dos valores das inscrições atrás referidas não está sujeita a deliberação 

do Órgão Deliberativo em virtude de não se tratar do pagamento de taxas provenientes 

da prestação de um serviço público; 

7. Que de acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os municípios dispõem de atribuições em diversos 

domínios, entre os quais a saúde, a educação, os tempos livres e o desporto; 

8. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 

do artigo 33.º da lei referida no ponto anterior, «apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças»; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar a 

proposta de Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias Natal 2016, 

em anexo.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias Natal 2016, as quais se 

dão aqui como inteiramente reproduzidas e ficam a fazer parte integrante da presente ata; -------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Normas Internas do Programa 

Municipal Vagos em Ação Júnior – Férias Natal 2016. ------------------------------------------------------------- 

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

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

16 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – TAXA A APLICAR EM 2017 ---------- 

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

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2016, concluindo: -------- 

“Proponho que: 

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 

TMDP, fixando em 0,25% o seu percentual, para aplicação no ano de 2017, dado que de acordo 

com o previsto na alínea b) do n. 1 do artigo 25.º do Anexo I da citada lei, a aprovação das taxas 

e afixação do respetivo valor é da competência do órgão deliberativo.”. ---------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta supra e remetê-la à Assembleia 

Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA – PROC.º E03/2010 – LIBERAÇÃO DA 

CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 04 de outubro de 2016; -------------------- 

 Informação da DPP, de 31 de outubro de 2016, concluindo: “nos termos do disposto no artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, pode o dono de obra autorizar a liberação de 90% 

da caução prestada no âmbito do presente contrato, correspondente a quatro anos subsequentes 

à receção provisória”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 04 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“De acordo com a informação técnica, pode ser autorizada a liberação solicitada”; -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de 90% da caução prestada, de 

acordo com as informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º E02/2013 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Conta Final da Empreitada, de 12 de outubro de 2016; -------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 21 de outubro de 2016; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Deverá esta Conta Final ser remetida a reunião de Câmara para aprovação/homologação”; -- 



 
 

Ata n.º 25/2016, de 24 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

30 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

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

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

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

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

PROC. º E07/2016 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

EM OBRA - RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 09 de novembro de 2016, dando conta da necessidade de ser designada a 

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

seguinte constituição: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 14 de novembro de 2016: “Aprovada a 

presente proposta. À Reunião da CM para ratificação”. -------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – XAVIER MARTINS – SOLUÇÕES EM ALUMINIO, UNIPESSOAL, LDA – PROC.º 73/16 – 

CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO ------- 

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

 Requerimento de Xavier Martins – Soluções em Alumínio, Unipessoal, Ldª, de 07 de outubro de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Declaração de Compromisso pela execução de infraestruturas, apresentada pelo requerente, em 17 

de outubro de 2016, declarando que se responsabiliza pela execução das infraestruturas de 

eletricidade e de abastecimento de água; ------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 28 de outubro de 2016; concluindo: “considera-se que o alinhamento do 

muro de vedação proposto pelo requerente enquadra-se no definido para a via em questão, 

garantindo uma coerência com os restantes alinhamentos já existentes, nomeadamente o 

alinhamento do muro existente a sul”; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 04 de novembro de 2016; ------------------------------------------------------- 

 Pareceres da CDGU, de 04 e 10 de novembro de 2016; -------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de novembro de 2016: “Aceite-se a 

declaração apresentada pelo atual requerente. À Reunião da Câmara Municipal para ratificar. 

Aprovado o projeto de Arquitetura conforme e nas condições das informações. Deferido conforme 

informação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

2 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

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

PÚBLICO MUNICIPAL – ISABEL FERREIRA DAS NEVES ---------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 21 de novembro de 2016; ------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de novembro de 2016: “À Reunião da 

Câmara Municipal”; ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e uma vez que a atividade pode ser enquadrada no 

Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, remeter o pedido de reconhecimento 

de interesse público municipal à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – SIDONIO CATARINO MIRANDA NAZARETH – PROC.º 20/85 – FONTE DE ANGEÃO – 

LOTEAMENTO – REVOGAÇÃO DE ATO ----------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Raul de Almeida, Ludovina dos Anjos de Oliveira Ricardo, José Maria Catronas 

Laranjeira e Fernando Gabriel Coutinho de Miranda Nazaré, de 11 de outubro de 2016, solicitando 

a anulação do loteamento n.º 10/85, por não ter produzido efeitos, bem como o arquivamento do 

processo de obras a ele inerente; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 17 de outubro de 2016; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 15 de novembro de 2016, concluindo: “Nesta conformidade, e uma vez 

que a divisão fundiária de 1985 acabou por não produzir efeitos será possível extinguir os efeitos 

do alvará de loteamento n. º 10/85 como pretendem os requerentes. A competência para a prática 

de tal ato revogatória pertence ao autor do ato de licenciamento do loteamento, nos termos do 

artigo 169.º n.º 2 do CPA. Acrescenta-se ainda que tal como referido na informação técnica do 

Sr. Arquiteto, deverá manter-se válido o alvará de loteamento inicial com o n.º 122/77, devendo 

os requerentes proceder ao registo na Conservatória de Registo Predial dos dois lotes. Após 

efetuarem o registo, devem apresentar a respetiva certidão, a fim de ser anexada ao processo”; -  

 Parecer da CDGU, de 15 de novembro de 2016: “Será de proceder conforme parecer jurídico da 

srª drª Susana e para tal, remeter para deliberação da Exmª CM quanto à revogação do ato que 

aprovou em 26/7/1985 o loteamento, titulado pelo alvará n.º 10/85, nos termos do n. 2 do artigo 

169º do CPA. Deverá ainda ser dado cumprimento à parte final do referido parecer, no que 

respeita ao alvará inicial n.º 122/77”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o ato (deliberação da Câmara Municipal que 

aprovou o alvará de loteamento 10/85) e manter válido o alvará de loteamento inicial com o n.º 122/77, 

devendo os requerentes proceder ao registo na Conservatória de Registo Predial dos dois lotes e apresentar 

após efetuado o registo, a respetiva certidão, a fim de ser anexada ao processo. -------------------------------- 

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

4 – FAUSTINO SOUSA PINTO – PROC.º 75/12 – VAGOS – LEGALIZAÇÃO – ÓNUS DE 

RENÚNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Faustino Sousa Pinto; -------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 07 de novembro de 2016, concluindo que: “Não se vê inconveniente na 

legalização (arquitetura e especialidades) das construções destinadas a habitação unifamiliar, 

anexos, estufas e muros”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 10 de novembro de 2016, concluindo: “Conforme referi em 7/11/16 

concordo com a informação infra prestada pelo sr. arq. Manuel, que não vê inconveniente na 

legalização das construções, requerida ao abrigo do art. 35º do RMUE (e 102º-A do RJUE). 

Deverá o processo ser remetido a deliberação da Exmª CM, conforme dispõe o nº 2 do art. 34º e 

nº 4 do art. 36º do RMUE, para decidir sobre a legalização das obras e sobre a sua utilização. 

Posteriormente, o requerente deverá proceder de acordo com o nº 3 do artigo 34º.”; -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 07 de novembro de 2016; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de correção 

ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições para 

ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que permitem a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de alteração e a 

utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do 

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e vinte e 

três minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


