
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 28/12, de 20 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 28/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 

2012 

 

--------- No dia 20 de novembro de 2012, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores, engº Mário Martins dos Santos Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues e 

dr. Silvério Rodrigues Regalado. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, 

Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica as faltas à reunião dos senhores Vereadores dr. 

Paulo César de Oliveira Ramos e dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. ---------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata número 27/12 da reunião da Câmara Municipal do dia 6 de novembro. O senhor Presidente da 

Câmara solicita que seja retificado o ponto A-10 e onde se lê «Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA)», 

deverá ler-se «Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU)». Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente 

distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente 

reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre: ---------------------------------------------------------- 

1. HARMONIZAÇÃO ENTRE OS REGULAMENTOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E A TABELA DE TAXAS PELA CONCESSÃO DE 

LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO DE VAGOS -------------------------- 
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2. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO – JUNTA DE FREGUESIA DO COVÃO DO LOBO – 

CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL --------------------------------------------------------------------- 

3. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ADV - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

EXTRAORDINÁRIO PARA A ÉPOCA 2011/2012 -------------------------------------------------------------- 

Submetido o assunto à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os 

mesmos fossem colocados à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ----------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de novembro de 2012, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 422.236,64 € (Quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro 

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

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

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

2 - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – 

3.553.787,85 € - RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de empréstimo «Programa de Apoio à 

Economia Local (PAEL)», outorgado em 16 de novembro de 2012, entre o Estado Português, representado pela 

senhora Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, Elsa Roncon Santos, e o Município de Vagos, representado pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal, Rui Miguel Rocha da Cruz, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais, ficando arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas. -------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta nos termos e para os efeitos 

consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 15 de novembro de 

2012 que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Assunto – Organização dos Serviços Municipais 
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Proposta 

Considerando: 

1. O disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabeleceu um novo regime jurídico da 

organização dos serviços das Autarquias Locais.  

2. Que o Município de Vagos tem, por força do disposto nesse Decreto-Lei, uma nova organização dos 

serviços publicada em Diário da República, 2.ª série – n.º 103, em 27 de maio de 2010. 

3. Que o diploma acima referido estipula que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as 

correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projecto. 

4. Que em 29 de agosto do corrente ano foi publicada a Lei n.º 49/2012, que procede à adaptação à 

administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de 

agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que 

aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e 

local do Estado. 

5. Que a supramencionada lei estabelece no n.º 1 do artigo 25.º que os municípios devem aprovar a 

adequação das suas estruturas orgânicas às regras e critérios previstos na presente lei até 31 de 

dezembro de 2012.  

Proponho que a Câmara Municipal aprove e delibere remeter à Assembleia Municipal para apreciação e 

aprovação, as seguintes alterações à organização dos serviços municipais hoje em vigor. 

Organização dos Serviços Municipais 

Preâmbulo 

… 

Artigo 1.º 

Princípios 

… 

Artigo 2.º 

Modelo 

… 

Artigo 3.º 

Categorias de unidades e subunidades orgânicas 

… 

Artigo 4.º 

Funções comuns aos diversos serviços municipais 

… 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

… 

ANEXO 

Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições e competências das respectivas 

unidades orgânicas 

Artigo 1.º 

Modelo de estrutura orgânica 

… 

Artigo 2.º 
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A estrutura nuclear dos serviços municipais 

… 

Artigo 3.º 

Departamento de Controlo Interno (DCI) 

Competências 

1 -  … 

2 -  … 

3 – … 

4 - Ao Diretor do DCI competem, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem o 

Código de Ética e Conduta Profissional dos Trabalhadores do Município de Vagos; 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f)  (eliminar) 

g) Coordenar a gestão das candidaturas apresentadas no âmbito dos Quadros 

Comunitários de Apoio; 

h) … 

i) (eliminar) 

j) (eliminar) 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

Artigo 4.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

São constituídas, no máximo, 6 unidades orgânicas flexíveis. 

Artigo 5.º 

Subunidades orgânicas 

… 

Artigo 6.º 

Equipas multidisciplinares 

… 

Artigo 7.º 

Equipas de projecto 

… 

Artigo 8.º 

Despesas de representação 

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.ºgraus serão abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhes 

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais. 

Artigo 9.º 

Recrutamento, seleção, contratação e remuneração para os cargos de Direção intermédia de 3.º 

Grau 

1 - Os titulares dos cargos de Direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos 
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termos do número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício 

de funções de direção, coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

a) Formação superior; 

b) Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior; 

2 - A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado 

de recrutamento, de acordo com a legislação em vigor. 

3 - A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 6.ª posição remuneratória 

da carreira geral de técnico superior. 

A seguir se republica, com as alterações acima indicadas, o modelo da «Organização dos Serviços Municipais», 

a submeter à apreciação/aprovação da Assembleia Municipal de Vagos.  

Republicação 
Organização dos Serviços Municipais 
Artigo 1.º 
Princípios 
A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e 

eficácia da acção, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 

racionalização de meios e da eficiência na afectação dos recursos públicos, da melhoria 

quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos, 

bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à actividade administrativa e 

acolhidos no Código do Procedimento Administrativo e no diploma que aprova o Regime 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

Artigo 2.º 
Modelo 
A organização interna dos serviços municipais adopta o modelo de estrutura hierarquizada, 

constituída por: 

Gabinetes; 

Unidades orgânicas nucleares (Departamentos municipais); 

Unidades orgânicas flexíveis (Divisões e Setores); 

Subunidades orgânicas (unidades de apoio à gestão) dirigidas por um 

coordenador técnico. 

Artigo 3.º 
Categorias de unidades e subunidades orgânicas 
1 — Os serviços municipais organizam -se nas seguintes categorias de unidades orgânicas: 

a) Gabinetes municipais — unidades orgânicas de apoio aos órgãos municipais 

de natureza técnica e administrativa; 

b) Departamentos — unidades orgânicas de carácter permanente, aglutinando 

competências várias; 

c) Divisões — unidades orgânicas de carácter flexível, aglutinando 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área 

funcional; 

d) Unidades de apoio à gestão — subunidades orgânicas de carácter flexível 

que agregam actividades de natureza executiva de aplicação de métodos e 

processos, com base em directivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas 

comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e 
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serviços. 

2 — O Anexo define: 

a) O modelo de estrutura orgânica; 

b) A estrutura nuclear dos serviços municipais; 

c) A competência das respectivas unidades orgânicas; 

d) O número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

e) O número máximo total de subunidades orgânicas; 

f) O organograma da macro estrutura dos serviços municipais; 

Artigo 4.º 
Funções comuns aos diversos serviços municipais 
São funções comuns aos diversos serviços municipais: 

a) Elaborar estudos e propostas necessárias à definição das políticas 

municipais, no âmbito das suas atribuições, e assegurar a sua execução; 

b) Elaborar, e submeter à aprovação superior, as instruções, regulamentos e 

normas que forem julgadas necessárias ao exercício da sua actividade, bem 

como propor medidas para a melhoria do funcionamento dos serviços e para a 

execução correcta das competências municipais; 

c) Preparar, quando solicitadas, as minutas dos assuntos a submeter a 

deliberação da Câmara Municipal ou a despacho dos respectivos membros; 

d) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, 

programação e gestão da actividade municipal; 

e) Promover, e coordenar, a recolha de elementos estatísticos, e de outra 

natureza, de interesse para a gestão municipal; 

f) Informar e dar pareceres sobre os assuntos da sua área de responsabilidade; 

g) Assegurar a comunicação necessária com os demais serviços, de forma a 

permitir uma actuação integrada, no desempenho das respectivas actividades; 

h) Coordenar a actividade das unidades dependentes de cada um dos serviços, 

em consonância com o plano de actividades, e assegurar a correcta execução 

das tarefas, dentro dos prazos determinados; 

i) Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afectos ao serviço, tendo 

sempre em vista o correcto atendimento das populações locais; 

j) Executar as deliberações de Câmara Municipal e os despachos do seu 

Presidente e dos vereadores com competências delegadas, nas áreas dos 

respectivos serviços; 

k) Participar, sempre que for determinado, nas reuniões dos órgãos municipais, 

comissões ou órgãos consultivos da autarquia local; 

l) Assegurar a cooperação técnica e ou a representação da Câmara Municipal, 

sempre que for determinado; 

m) Receber, e divulgar, a informação necessária entre os diversos serviços, 

tendo em vista o seu bom funcionamento e interdependência; 

n) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e processos 

que hajam sido objecto de decisão final, e que se mostrem desnecessários ao 

normal funcionamento dos serviços; 

o) Zelar pelo cumprimento dos deveres gerais dos trabalhadores do município, 

com especial relevo para os de pontualidade e assiduidade, e participar as 

respectivas ausências ao Sector de Recursos Humanos, pela forma e nos prazos 
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que se encontrem determinados; 

p) Exercer as demais atribuições, que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, 

deliberação ou despacho. 

q) Facilitar as relações dos cidadãos com a autarquia local; 

r) Prestar aos cidadãos todo o apoio, fornecendo -lhes todas as informações 

sobre o funcionamento dos órgãos e serviços municipais e as formas mais 

práticas de aceder aos mesmos; 

s) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspectos que aos cidadãos 

digam respeito, designadamente, no que se refere à sua protecção no âmbito 

dos serviços públicos essenciais; 

t) Auxiliar o cidadão na formulação de reclamações; 

u) Propor a adopção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as 

relações com a autarquia local; 

Artigo 5.º 
Entrada em vigor 
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação no Diário da República. 

ANEXO 
Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições 
e competências das respectivas unidades orgânicas 
Artigo 1.º 
Modelo de estrutura orgânica 
A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura 

hierarquizada. 

Artigo 2.º 
A estrutura nuclear dos serviços municipais 
É constituída a seguinte unidade orgânica nuclear — Departamento de Controlo Interno 

(DCI). 

Artigo 3.º 
Departamento de Controlo Interno (DCI) 
Competências 

1 — O DCI é dirigido por um Director de Departamento Municipal, directamente 

dependente do Presidente da Câmara. 

2 — Na dependência do Director do DCI funcionam serviços de apoio administrativo, 

jurídico e técnico. 

3 — Todos os funcionários prestarão ao Director do DCI as informações por este 

solicitadas, com ressalva daquelas que, nos termos legais, não devam ser divulgadas. 

4 — Ao Director do DCI competem, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem 

o Código de Ética e Conduta Profissional dos Trabalhadores do Município de 

Vagos; 

b)  Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do «Plano de 

gestão de riscos de corrupção e infracções conexas»; 

c) Colaborar com o executivo municipal, no âmbito do SIADAP, na avaliação 

dos objectivos e competências definidos para cada unidade orgânica flexível e 

respectivos dirigentes; 
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d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de objectivos e acções definidos 

para as divisões; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Plurianual de Investimentos; 

f)  (eliminado) 

g)  Coordenar a gestão das candidaturas apresentadas no âmbito dos Quadros 

Comunitários de Apoio; 

h)  Coordenar a execução de acções e projectos que envolvam uma ou mais 

divisões; 

i)  (eliminado) 

j)  (eliminado) 

k)  Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento 

do período normal de trabalho por parte de todos os funcionários; 

l)  Apreciar, relativamente ao funcionamento interno dos serviços, as queixas, 

denúncias, participações e exposições apresentadas pelos munícipes e remeter à 

Câmara Municipal as recomendações necessárias; 

m)  Elaborar relatórios, preparar informações e submetê-los a apreciação 

superior; 

n)  Exercer todas as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas; 

Artigo 4.º 
Unidades orgânicas flexíveis 
São constituídas, no máximo, 6 unidades orgânicas flexíveis. 

Artigo 5.º 
Subunidades orgânicas 
São constituídas, no máximo, 15 subunidades orgânicas. 

Artigo 6.º 
Equipas multidisciplinares 
Não são constituídas equipas multidisciplinares. 

Artigo 7.º 
Equipas de projecto 
Não são constituídas equipas de projecto. 

Artigo 8.º 
Despesas de representação 
Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.ºgraus serão abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhes 

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais. 

Artigo 9.º 
Recrutamento, seleção, contratação e remuneração para os cargos de Direção intermédia de 
3.º Grau 
1 - Os titulares dos cargos de Direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos termos 

do número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de 

funções de direção, coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Formação superior; 

b) Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior; 

2 - A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado de 

recrutamento, de acordo com a legislação em vigor. 

3 - A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 6.ª posição remuneratória da 
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carreira geral de técnico superior.» 

          

   
Câmara Municipal 

   

      

      

    
  

     

   
Presidente da Câmara 

   

  
  

   

 
  

    

 
  

  
  

     

 
  

 
Vereadores 

   

 
    

   

 
  

    

 
  

  
  

     

 
  

  
  

     

Departamento de Controlo 

Interno 

  
     

  
     

  
     

  
     

    
  

     

    
  

     

UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS - Número Máximo = 6  

 

    
  

     

    
  

     

SUBUNIDADES ORGÂNICAS - Número Máximo Total = 15  

 

         

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la, para efeitos de apreciação e 

aprovação, à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS NA MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 

EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO ----------------------------------------------------------- 
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Presente proposta do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 05 de novembro de 

2012 que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Proposta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que até à data não ocorreram as homologações das listas unitárias de ordenação final dos 

procedimentos concursais em curso; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a demora da resposta da GeRAP, entidade especializada pública, sobre a sua disponibilidade 

para aplicação da Avaliação Psicológica, método de seleção obrigatório, em 3 procedimentos concursais; ------ 

Considerando que o Coordenador Interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares, Doutor José António 

Videira Saro, solicitou a dispensa das funções como vogal efetivo do júri do procedimento concursal para 

Técnico Superior – área de Biblioteca e Documentação no dia 18 de janeiro de 2012 e ainda não foi designado 

outro elemento com formação ou experiência na área; --------------------------------------------------------------------- 

Considerando que se encontram ultrapassados os 6 meses e se mantêm os pressupostos que conduziram à sua 

abertura, autorizadas por deliberação da Câmara Municipal em reunião realizada no dia 03 de maio de 2011. - 

Proponho, nos termos do n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para o ano de 2012, a apreciação do órgão executivo para efeitos de renovação da 

autorização de abertura dos seguintes procedimentos concursais comuns na modalidade de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado: ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Um posto de trabalho para Técnico Superior – área de Biblioteca e Documentação; -------------------------------- 

- Um posto de trabalho para Técnico Superior – área de Contabilidade; ------------------------------------------------ 

- Um posto de trabalho para Técnico Superior – área de Educação; ----------------------------------------------------- 

- Um posto de trabalho para Técnico Superior – área de Serviço Social» ----------------------------------------------- 

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

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

5 - COMISSÃO DE TRÂNSITO – ATAS DAS 3ª, 4ª E 5ª REUNIÕES ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, homologar as Atas das 3ª, 4ª e 5ª reuniões da Comissão de 

Trânsito, de 4 e 23 de março e 1 de abril, todas de 2011, bem como, os documentos anexos que aqui se dão como 

inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais ficando arquivados na pasta anexa ao presente livro de 

Atas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de duas contas bancárias. Uma no Banco 

Santander-Totta e outra na Caixa Geral de Depósitos, esta última destinada a movimentar as verbas do PAEL – 
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Programa de Apoio à Economia Local. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – IX TORNEIO 

NACIONAL «CONCELHO DE VAGOS» EM TÉNIS DE MESA – CABIMENTO Nº 2457/2012 ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.500,00 € (Mil e quinhentos euros) ao 

Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, destinado a apoiar a organização do torneio em epígrafe. ------------- 

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

8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO –  

PARA  AQUISIÇÃO DE PARECER JURÍDICO NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL DA LOMBA 

DO FORTE VELHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada na pasta anexa ao 

presente Livro de Atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de parecer jurídico no âmbito do processo judicial da Lomba do Forte Velho. ------------------------ 

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

9 – 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - 8.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

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

13ª alteração ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

52.000,00 € (Cinquenta e dois mil euros), documento constituído por 3 folhas, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o 

nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 

19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. ----------------------------------------------- 

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

10 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que fica 

arquivada na pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no 

período de 2 a 15 de novembro de 2012 cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica arquivada na pasta anexa ao presente livro de atas. ---------------------------------------------------- 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO Nº DEU – E01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. - COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS - CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO 

DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------  

Presente o relatório n.º 09, de 02 de novembro de 2012, da Coordenação de Segurança da Obra. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 02 de 

novembro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Centro Escolar de Fonte de 

Angeão». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU) dê conhecimento à 

Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à Entidade Executante. ------------------------------------------ 

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

2 - REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E 

PISCINAS MUNICIPAIS - PROCESSO N.º 6.2.2 - 13/2008 - ADJUDICATÁRIO: PAVIAZEMEIS - 

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDª - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - DECRETO-LEI Nº 190/2012, 

DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 01 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 26 de outubro de 2012; -------------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 31 de outubro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 30% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DEU; -------------------------------------------------------------- 
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Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – RUA DA BANDA VAGUENSE - PROCESSO Nº 6.2.2 – 11/2008 - ADJUDICATÁRIO: 

PAVIAZEMÉIS – PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDª - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-

LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 08 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 26 de outubro de 2012; -------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de outubro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – RUA DE SÃO PEDRO – CABECINHAS (CALVÃO) - PROCESSO N.º 6.2.2 – 09/2006 - 

ADJUDICATÁRIO – VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------- 

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

• Oficio da empresa Vítor Almeida e Filhos, S.A., com a referência 497/12-ANC/PCC, datado de 02 de 

outubro de 2012, a solicitar a recepção definitiva da empreitada, bem como, o cancelamento das 

respectivas garantias bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 26 de outubro de 2012. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. --------------------------- 

Mais deliberou que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova, pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------------------------- 

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

5 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DO JOÃO SIMÕES/CABINE DO BOCO (SÔSA) - PROCESSO N.º 

6.2.2 – 19/2006 - ADJUDICATÁRIO – VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA - 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Oficio da empresa Vítor Almeida e Filhos, S.A., com a referência 497/12-ANC/PCC, datado de 02 de 

outubro de 2012, a solicitar a recepção definitiva da empreitada, bem como, o cancelamento das 

respectivas garantias bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 26 de outubro de 2012. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. --------------------------- 

Mais deliberou que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova, pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------------------------- 

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

6 – RUA DO CARVALHAL/CASA DO POVO (FONTE DE ANGEÃO) - PROCESSO N.º 6.2.2 – 10/2006 

- ADJUDICATÁRIO – VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------- 

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

• Oficio da empresa Vítor Almeida e Filhos, S.A., com a referência 497/12-ANC/PCC, datado de 02 de 

outubro de 2012, a solicitar a recepção definitiva da empreitada, bem como, o cancelamento das 

respectivas garantias bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 26 de outubro de 2012. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. --------------------------- 

Mais deliberou que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova, pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------------------------- 

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

7 – RUA PRINCIPAL DE CARVALHAIS (PONTE DE VAGOS) - PROCESSO N.º 6.2.2 – 13/2006 - 

ADJUDICATÁRIO – VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------- 

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

• Oficio da empresa Vítor Almeida e Filhos, S.A., com a referência 497/12-ANC/PCC, datado de 02 de 

outubro de 2012, a solicitar a recepção definitiva da empreitada, bem como, o cancelamento das 

respectivas garantias bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 26 de outubro de 2012. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. --------------------------- 

Mais deliberou que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova, pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------------------------- 

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

8 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DO EDIFÍCIO DA EPAV, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – 
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ACTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO.PROCESSO N.º 6.2.2.1 – 6/2009 - 

ADJUDICATÁRIO – ARQUÉTIPO ATELIER–ARQUITECTURA, URBANISMO, ENGENHARIA E 

GESTÃO, LD.ª - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário em resposta à deliberação da Câmara Municipal de 7 de agosto de 2012;  

• Deliberação da CMV de 7 de agosto de 2012 - «A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

conforme informação da DEU (Divisão de Edifícios e Urbanização), que aqui se dá como reproduzida 

e que mereceu a concordância da DJ (Divisão Jurídica), que a assistência técnica a que o projetista 

tenha direito, ou seja, 10 % do valor do contrato, seja pago após a Receção Provisória da obra». ------- 

• Comunicação da DEU confirmando as informações anteriores da DEU e da DJ; ---------------------------- 

• Cópia do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar para esclarecimentos adicionais. --------------------------- 

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

9 – PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3ª FASE – DIA – E05/2012 ------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do seu despacho de 29 de outubro de 2012, que a seguir se 

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

«Despacho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

empreitada “PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3ª FASE”. ------------------------------------------------------ 

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

a) Aprovar o Projecto de Execução, o Convite e o Caderno de Encargos; ------------------------------------- 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 67.350,00 € (sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta euros);- 

c) Que o Prazo de Execução seja de 2 Meses; --------------------------------------------------------------------- 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; -------------------------------------------- 

e) Que se adopte o procedimento de Ajuste Directo atendendo ao valor acima referido; ------------------- 

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

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

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

Vogal – Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, Arq. Pedro Castro (que substituirá o 

Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); --------------------------------------------------- 

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

• Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Técnico Superior, José Silvestre; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Assistente Técnica, Paula Cristina, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador 

Técnico Carlos Leandro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

h) Empresas a convidar: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Toscca - Equipamentos em Madeira, Lda. --------------------------------------------------------------- 

• Póvoa & Irmãos, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Mário Ribeiro & Filhos, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

• José Fernando da Silva Rangel & Filho, Lda; ---------------------------------------------------------- 

• Norberto & Duarte, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Vagos, 29 de outubro de 2012». ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – GERD BERGER – PROCESSO Nº 96/97 - VAGOS - MURO DE DIVISÃO ----------------------------------  

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

• Requerimentos nºs 5975 de 6 de junho e 10372 de 17 de outubro, ambos de 2012; -------------------------- 

• Parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), de 24 de outubro de 2012. ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar nas condições da informação da DGU. ---------------- 

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

2 – JOÃO CAPELA SIMÕES – PROCESSOS NºS 189/08 E 190/08 – VIGIA – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – EXPOSIÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento n.º 9431, de 24 de setembro de 2012; -------------------------------------------------------------- 
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• Deliberações da CMV de 19 de junho e de 04 de setembro, ambas de 2012; ---------------------------------- 

• Parecer técnico da DGU, de 12 de outubro de 2012. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

«Tendo em consideração os seguintes factos: -------------------------------------------------------------------------------- 

• Os muros de vedação erigidos em 1991, pelo requerente, não oferecem dúvidas razoáveis de que o 

mesmo não tenha construído de acordo com as regras então aplicáveis 4 metros ao eixo da via na rua 3 

de setembro e 1,50 metros ao eixo da via na rua 25 de abril, informação fornecida no local por 

medição e pelo procurador do proprietário; ----------------------------------------------------------------------- 

• É certo que os afastamentos que a lei aplicável impunha para os caminhos vicinais, como era o caso da 

atual rua 25 de abril, hoje acha-se alterada por força das regras que permitem um uso distinto para o 

mesmo solo ou seja a capacidade e o direito de edificar no mesmo. ------------------------------------------- 

• Usufruindo o proprietário deste novo direito deve o mesmo submeter-se às regras que por força desse 

direito agora se impõem e são distintas de 1991. ------------------------------------------------------------------ 

Assim proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Que se mantenham e licenciem os muros confinantes e edificados na rua 3 de setembro e se proceda à 

demolição dos muros edificados na rua 25 de abril, devendo os mesmos, ser licenciados e edificados de 

acordo com as regras constantes do RMUE aplicável. ----------------------------------------------------------- 

2. Que se notifique o requerente desta decisão final e para que lhe dê cumprimento no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob cominação de, não o fazendo, a Divisão de Serviços Operacionais desta Câmara 

Municipal, ficar desde já autorizada a demolir a expensas do proprietário, os muros construídos na 

rua 25 de abril.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. ------------ 

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

3 – SILVÉRIO COSTA – PROCESSO Nº 143/06 – VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS - 

ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO E MUDANÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ARMAZEM E COMERCIO   

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

• Requerimentos nº 4954 de 27 de abril de 2011 e 10283 de 15 de outubro de 2012; -------------------------- 

• Parecer técnico da DGU de 18 de outubro de 2012. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações do projeto de arquitetura, autorizar a 

alteração ao uso e fixar o prazo de seis meses para apresentação dos projetos de especialidades. --------------------- 

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

4 – SANDRA CRISTINA SIMÕES ALMEIDA – PROCESSO Nº 97/11 – CALVÃO – MUROS DE 
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VEDAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento nº 9785, de 02 de outubro de 2012; ---------------------------------------------------------------- 

• Parecer técnico da DGU de 11 de outubro de 2012. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a sua deliberação de 8 de novembro de 2011 

indeferindo o pedido do requerente porquanto não altera os pressupostos e fundamentos da mesma. ---------------- 

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

5 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS - PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES E 

MUROS – VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº 8341, de 19 de dezembro de 2011. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar para análise e parecer da Divisão de Planeamento e 

Urbanísmo (DPU). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – FRANCISCO MIGUEL SARABANDO NETO E OUTRO – PROCESSO Nº 100/10 – GAFANHA DA 

VAGUEIRA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento nº 9908, de 04 de outubro de 2012; ---------------------------------------------------------------- 

• Parecer técnico da DGU de 09 de outubro de 2012; --------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico da DJ de 09 de outubro de 2012. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção declarar a caducidade do procedimento nos 

termos do parecer jurídico e notificar, para efeitos de audiência prévia do interessado. -------------------------------- 

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

7 – SPRING WORK – CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª – PROCESSO Nº 04/09 – 

LOMBOMEÃO – VAGOS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO -------------------------------- 

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

• Requerimentos nºs 8759 de 3 de setembro e 7729 de 24 de julho, ambos de 2012; --------------------------- 

• Parecer técnico da DGU de 10 de outubro de 2012. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos das obras de urbanização, fixar caução no 

valor de 19.580,40 € (dezanove mil quinhentos e oitenta euros e quarenta cêntimos) e prazo de 24 meses para 

execução das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ANTÓNIO NUNES BASTIÃO – PROCESSO Nº 56/11 – SALGUEIRO – SOZA - EXPOSIÇÃO – 

SUSPENSÃO DE PROCESSO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento/Exposição nº 10373, de 17 de outubro de 2012; -------------------------------------------------- 

• Deliberação da CMV de 03 de julho de 2012. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar porquanto aguarda parecer da Divisão Jurídica. --------- 

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

9 – ARMINDO FAUSTO DA ROCHA FERNANDES E MARIA LURDES DE JESUS MOÇO – 

RECLAMAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a reclamação, datada de 15 de junho de 2012, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 do 

mesmo mês e ano, referente à instalação ilegal de esplanada do estabelecimento comercial de restauração e 

bebidas, denominado “Brisas de Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, determinar, com carácter de urgência, vistoria da comissão 

nomeada para a concessão de autorizações de utilização, da CMV, para efeitos de comparação do licenciado com 

o edificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 

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

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

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

1 – HARMONIZAÇÃO ENTRE OS REGULAMENTOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E A TABELA DE TAXAS PELA CONCESSÃO DE LICENÇAS 

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO DE VAGOS -------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Marco Domingues, apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------- 

«Considerando que tem surgido dúvidas na interpretação do ponto 5 do despacho datado de 22 de dezembro de 

2011 sobre a harmonização entre os regulamentos de publicidade e ocupação de espaço público e a tabela de 

taxas pela concessão de licenças e prestações de serviços pelo Município de Vagos, torna-se necessário 

proceder a sua correção, passando assim a ter a seguinte redação: ------------------------------------------------------ 
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“5. Para efeitos de cálculo de taxa a aplicar aos anúncios luminosos a que se refere o artigo 35º do RTT, dever-

se-à proceder do seguinte modo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A taxa pelo licenciamento é de €32,43, e é calculada por metro quadrado ou fração do anúncio 

luminoso e por face. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) As renovações são sujeitas a uma taxa anual de €6,50, por metro quadrado ou fração e por face.” ------ 

Vagos, 19 de novembro de 2012» ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO – JUNTA DE FREGUESIA DO COVÃO DO LOBO – 

CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL ----------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberações da Câmara Municipal de 24 de abril e de 24 de outubro, ambas de 2008 – Aquisição de 

Casa Gandareza – Covão do Lobo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Cópia de contrato promessa de compra e venda, de prédio constituído por casa de habitação, inscrito 

sob o n.º 404 da matriz urbana da freguesia do Covão do Lobo, outorgado em 25 de janeiro de 2008, 

entre Manuel dos Santos Marques e Maria Donzilia de Jesus Almeida, promitentes vendedores e Junta 

de Freguesia do Covão do Lobo, promitente comprador, que aqui se dá como inteiramente reproduzido 

para todos os efeitos legais e que fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas; ----------------- 

• Declaração de Cedência Contratual, datada de 20 de novembro de 2012, apresentada pela Junta de 

Freguesia do Covão do Lobo e relativa à aquisição do prédio urbano acima descrito; ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência da posição contratual e outorgar com o seu 

proprietário senhor Manuel dos Santos Marques a aquisição do artigo urbano, n.º 404 da freguesia do Covão do 

Lobo, pelo preço de 32.500,00 € (Trinta e dois mil e quinhentos euros), pagando no ato da escritura ao 

proprietário a quantia de 22.500,00 € (Vinte e dois mil e quinhentos euros) e o restante à Junta de Freguesia do 

Covão do Lobo que o adiantou no ato da outorga do contrato promessa de compra e venda. -------------------------- 

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

3 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ADV - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

EXTRAORDINÁRIO PARA A ÉPOCA 2011/2012 ---------------------------------------------------------------------- 

Presente pela ADV, em 16 de novembro de 2012, pedido de reforço, no valor de 12.500,00 € (Doze mil e 

quinhentos euros), do subsídio atribuído para a época 2011/2012. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador, eng. Mário dos 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 28/12, de 20 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

Santos Martins Júnior e o voto contra da senhora Vereadora, prof.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, atribuir o 

subsídio de 12.500,00 € (Doze mil e quinhentos euros), com a recomendação de que o presente subsídio assume 

caráter único, extraordinário e irrepetível, devendo a ADV continuar a adaptar o seu orçamento de despesa à 

redução acentuada das receitas que recolhe, inclusive do orçamento municipal. ---------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Silvério Regalado informou que a presente atribuição está cabimentada e é possível. ------ 

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: ----------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora, prof.ª Maria Albina de Oliveira Rocha. ---------------------------------------------------------------- 

«Pese embora o valor acrescentado que é para o concelho de Vagos, o desempenho da ADV, em termos 

desportivos, o meu voto contra tem a ver, com o período de contenção em que nos encontramos e nada contra a 

Associação. Não havendo dinheiro para executar obras, entre outras, o arranjo das estradas do concelho e em 

especial as da vila, reparar a antiga Câmara Municipal, requalificar o centro da vila… pagar às IPSS serviços 

já prestados à Câmara Municipal, para fornecimento de refeições às crianças do 1.º ciclo e da educação pré-

escolar, complemento de Apoio à Família, transportes… entendo que não devemos assumir mais dívida desta 

natureza, com o acréscimo desta importância ao subsídio já atribuído.». ------------------------------------------- 

Senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior. -------------------------------------------------------------------- 

«Ninguém pode desconhecer os serviços de mérito desportivo realizados pela ADV no concelho de Vagos há 

longos anos e ser com desagrado que veria desaparecer uma associação deste nível e com estes serviços 

prestados. Depois dizer que a Câmara Municipal saberá se dentro das suas prioridades de investimento não 

haverá folga para dar este apoio. Se de facto ele é a diferença entre a continuidade do trabalho desta 

associação ou o seu fecho.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o senhor Armindo Fausto da Rocha Fernandes, residente em Vagos, e referiu-se ao ponto C-9 

da presente ata, acentuando a continuada violação dos seus direitos de sossego e descanso. -------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que conforme deliberado, a Câmara Municipal irá, a confirmar-se a 

ilegalidade das obras executadas, ordenar o encerramento do estabelecimento comercial. ----------------------------- 

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

--------- 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 artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezassete horas 

e catorze minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


