
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 29/12, de 4 de DEZEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 29/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE DEZEMBRO 

 

--------- No dia 4 de dezembro 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, eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. 

Silvério Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela 

Castro Sarabando, 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 a falta à reunião da senhora Vereadora dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: 

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

Presente a ata número 28/12 da reunião da Câmara Municipal do dia 20 de novembro. ----------------------------------- 

O senhor Presidente solicitou que fosse retificada a deliberação relativa ao ponto E-2 (AQUISIÇÃO DE PRÉDIO 

URBANO – JUNTA DE FREGUESIA DO COVÃO DO LOBO – CEDÊNCIA DE POSIÇÃO 

CONTRATUAL. Neste ponto onde se lê: --------------------------------------------------------------------------------------- 

«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».--------------------------- 

Deve ler-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«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 e do artigo rústico n.º 3371, 

ambos da freguesia do Covão do Lobo, pelo preço de 32.500,00 € (Trinta e dois mil e quinhentos euros), pagando 
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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». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou a retificação apresentada pelo senhor Presidente. ------------------------------------------- 

Uma vez que o texto da ata 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 

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

1- 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 PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – PARA ALUGUER DE 

EQUIPAMENTO DE SOM COM OPERADOR, NO ÂMBITO DO EVENTO «FEIRA DO LIVRO 

SOCIAL» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

fosse colocado à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ------------------------------------------------------- 

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

2 - O senhor Vereador, dr. Silvério Regalado trouxe à discussão a realização do VAGOS OPEN-AIR. Adiantou 

explicações sobre as condições a observar para que seja possível continuar o festival. Referiu nomeadamente a 

necessidade de se sair do campo de futebol do Grupo Desportivo de Calvão e passar a utilizar-se terrenos do 

Colégio de Calvão, que terão necessariamente que ser preparados para receber o festival. Todos participaram e 

deram opinião, colhendo unanimidade a continuação do festival. O protocolo a estabelecer será posteriormente 

submetido à apreciação/aprovação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------- 

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

3 - O senhor Presidente da Câmara Municipal informou os senhores Vereadores que no âmbito da 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE VAGOS e em cumprimento 

da recomendação da Assembleia Municipal se deslocou a Lisboa acompanhado dos senhores Presidentes de Junta 

de Freguesia de Fonte de Angeão, Ponte de Vagos e Santa Catarina tendo contactado a sociedade de advogados 

ATMJ. R.L., onde todos constituíram procuração. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que o pagamento de 

honorários, custas e despesas judiciais seja repartido entre o Município e as referidas freguesias na proporção de 

2/3, 1/3, respetivamente. Os senhores Vereadores manifestaram concordância com o exposto. -------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de dezembro de 2012, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 17.833,02€ (dezassete mil oitocentos e trinta e três euros e dois cêntimos). ------------------------------- 

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

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

2 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA FLORESTA ------------------------------------------------------------------ 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 53º “ex-vi” alínea a) do nº 6, do artigo 64º, 

da 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, concordar com a proposta de Regulamento Municipal da Floresta e 

remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Regulamento Municipal da Floresta é dado aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais ficando arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------- 

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

3 – HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CAFETARIA TOPS BAR – 

PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento, datado de 12 de novembro de 2012, de Rosa Maria Soares Cardoso, solicitando que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Cafetaria Tops Bar», sito na Praia da Vagueira, 

seja: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana das 09H00M às 02H00M dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2012, das 

09H00M às 03H00M, igualmente dos dias seguintes. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, até à entrada em vigor do Regulamento de 

Horários de Funcionamento do Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – “CAFÉ SOSENSE” – SOZA - 

Presente requerimento, datado de 21 de novembro de 2012, de Mário Jorge Alferes Bela Gonçalves, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Sosense», sito em Soza, seja: -------- 

• Todos os dias da semana das 07H00M às 02H00M dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2012, das 
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07H00M às 04H00M, igualmente dos dias seguintes. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, até à entrada em vigor do Regulamento de 

Horários de Funcionamento do Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE VAGOS – 

RECOMENDAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL --------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO ÂMBITO DA REORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE VAGOS ------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Assembleia Municipal de Vagos, da sua sessão extraordinária realizada no dia 23 de 

novembro de 2012, que recomendou à Câmara Municipal “que constitua mandatário, advogado ou 

sociedade de advogados, para, em nome e representação do Município, impugnar junto dos Tribunais 

Portugueses e Europeus competentes, em especial os Tribunais Administrativos, todos os actos 

administrativos, e requerer dos mesmos respectivas providências cautelares, que … altere a 

reorganização administrativa e territorial actual do concelho de Vagos, em especial a proposta da 

Unidade Técnica tomada pela Assembleia da República, notificada em 9 de novembro de 2012, que 

propõe a criação da União das Freguesias de Vagos e Santo António de Vagos, a criação da União das 

Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina e a criação da União das Freguesias de Fonte de 

Angeão e Covão do Lobo.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o parecer prévio vinculativo 

para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de serviços de advocacia, no âmbito da 

reorganização administrativa do território do Município de Vagos, 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 geral – para 

aquisição de serviços de advocacia, no âmbito da reorganização administrativa do território do Município de 

Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, ratificar o ato do senhor Presidente da Câmara Municipal, do pretérito dia 30 

de novembro de 2012, que outorgou procuração aos senhores doutores António Jaime Martins, Miguel Resende 

e João Massano, advogados-sócios da Sociedade de Advogados “ATMJ - Sociedade de Advogados, R.L.” ------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – RECITAL COM AFETOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Presente a informação do Secretário do Gabinete de Apoio dr. Bruno Marques, datada de 23 de novembro 2012, 

sobre o valor total apurado de 450.00€ (quatrocentos e cinquenta euros) referente à venda de 150 ingressos para 

o “Recital com Afetos”, organizado pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir subsídio ao Agrupamento de Escolas para a Unidade 

da Multideficiência no valor de 398,23€ (trezentos e noventa e oito euros e vinte e três cêntimos). ------------------ 

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

7 – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA - REQUERENTE - ANA SOFIA 

DE ALMEIDA SANTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Ação Social, datada de 31 de outubro 2012, que se dá aqui 

como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro de 100,00€ (cem euros), por mês, 

durante 12 meses, nas condições da referida informação técnica. O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação do recibo de pagamento da renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.--------------------------- 

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

8 – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA - REQUERENTE - MARIA 

ISABEL SIMÕES CALDEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Ação Social, datada de 31de outubro 2012, que se dá aqui 

como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro de 100,00€ (cem euros), por mês, 

durante 12 meses, nas condições da referida informação técnica. O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação do recibo de pagamento da renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.--------------------------- 

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

9 – RECRUTAMENTO POR RECURSO ÀS RESERVAS DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – 

TÉCNICO SUPERIOR – PSICOLOGIA ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

« 1. Considerando que é possível recorrer às reservas de recrutamento no prazo máximo de 18 meses contados 

da data da homologação da lista unitária de ordenação final, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 40º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. ---- 

2. Considerando que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento 

de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior – área de Psicologia foi homologada por 

despacho do Vereador do pelouro de Recursos Humanos no dia 01 de agosto de 2011. ------------------------------- 
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3. Considerando que o Mapa de Pessoal do ano de 2012, presente na reunião deste executivo no dia 06 de 

dezembro de 2011, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 de dezembro de 2011, 

prevê um posto de trabalho a preencher para técnico superior – área de Psicologia, na Divisão de Ação Social, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. ----------------------------------- 

4. Considerando o teor das informações da Secção de Recursos Humanos, da Divisão Jurídica e da Divisão 

Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Considerando o disposto no artigo 46º da Lei n.º 66-B/2011, de 30 de dezembro (OE 2012): ---------------- 

1 — As autarquias locais não podem proceder à abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, determinado ou determinável, para carreira 

geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objecto de extinção, de revisão ou de decisão de 

subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. ----------------------------- 

Por deliberação do órgão executivo, datada de 19 de outubro de 2010, procedeu-se à abertura de procedimento 

concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior – área 

de Psicologia, pelo aviso n.º 23335/2010, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 220, de 12 de 

novembro, ao abrigo da legislação em vigor na altura, nomeadamente a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril (OE 

2010), e a Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. O posto de trabalho foi ocupado pela candidata classificada em 

primeiro lugar e o procedimento concursal também é válido para constituição de reservas de recrutamento. ----- 

2 — Em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob proposta do respectivo 

órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 3 -B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de 

Setembro, e 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, autorizar a abertura dos procedimentos concursais a que se refere o 

n.º 1, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem os seguintes 

requisitos cumulativos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O órgão com competência para proceder à abertura de procedimentos concursais em outubro de 2010 era o 

órgão executivo, por isso entende-se que deverá ser este órgão a autorizar a utilização da reserva de 

recrutamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de 

serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos no sector de actividade a 

que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa. -------------------- 

É imprescindível o recrutamento de um técnico superior – área de Psicologia, pois prevê-se que, em fevereiro 

de 2013, a Divisão de Ação Social tenha apenas, em exercício efetivo de funções, um técnico superior, que 

exerce o cargo de Chefe de Divisão, quer devido à aquisição de direito a licença parental de técnica superior, 

quer ao termo dos contratos de prestação de serviços de assessoria nas áreas de Psicologia e Serviço Social, 

quer ao facto de não se achar concluído procedimento concursal para técnico superior – área de Serviço Social. 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º 
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da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 

de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, e 55-A/2010, de 31 de Dezembro, ou por recurso a pessoal colocado em 

situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade. ---------------------------------------------------- 

A consulta à entidade centralizada para constituição de reservas de recrutamento (ECCRC), conforme 

estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, foi dispensada temporariamente pela Direção-Geral da Administração e 

do Emprego Público (DGAEP), uma vez que não foi, ainda, publicitado qualquer procedimento concursal para 

constituição de reservas de recrutamento, conforme consta das FAQ’s da DGAEP sobre procedimento 

concursal. Posto isto, a ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida ou por recurso a pessoal em situação de 

mobilidade especial só pôde ser verificada após a abertura do procedimento concursal. ----------------------------- 

Não houve candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado. 

Procedeu-se ao recrutamento da candidata classificada em primeiro lugar, com relação jurídica de emprego 

por tempo determinado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos dos serviços 

a que respeitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está prevista verba para o recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho no orçamento municipal para 

2012, na classificação económica 01.01.04.04.------------------------------------------------------------------------------- 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de Junho, 67-A/2007, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

Abril, e 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de Novembro. --------------------------------------- 

Foram cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos nesta alínea, relativa aos 

recursos humanos e financeiros, nos termos da informação do Chefe da Divisão Financeira e da Técnica 

Superior de Recursos Humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 e) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima prevista no artigo 48.º. ------------------------------- 

Houve uma diminuição do número de trabalhadores em 19,48%, passando de 231 trabalhadores em dezembro 

de 2011 para 186 trabalhadores, até ao momento, com a saída de 5 assistentes operacionais por motivo de 

aposentação, 1 assistente operacional por motivo de exoneração e 39 técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular devido à caducidade do contrato, dando-se assim cumprimento à redução prevista 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 48º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, ou seja 3%. ----------------------------- 

3 — A homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses a contar da data da 

deliberação de autorização prevista no número anterior, sem prejuízo da respectiva renovação, desde que 

devidamente fundamentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 — São nulas as contratações e as nomeações de trabalhadores efectuadas em violação do disposto nos números 

anteriores, sendo aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 6, 7 e 8 do artigo 9.º da Lei n.º 12 -

A/2010, de 30 de Junho, na redacção introduzida pela presente lei, havendo lugar a redução nas transferências do 

Orçamento do Estado para a autarquia em causa de montante idêntico ao despendido com tais contratações ou 
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nomeações, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 92.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei 

n.º 91/2001, de 20 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de Outubro---------------------------- 

5 — O disposto no artigo 43.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, na redacção dada pelas Leis n.os 

48/2011, de 26 de Agosto, e 60-A/2011, de 30 de Novembro, mantém-se em vigor para autarquias locais 

abrangidas pelo respectivo âmbito de aplicação. ------------------------------------------------------------------------------- 

O artigo referido no n.º 5 faz referência ao recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais em situação de 

desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura financeira ou com endividamento líquido superior ao limite 

legal de endividamento em 2010. Nos termos da informação do Chefe da Divisão Financeira, esta autarquia não 

se encontra em qualquer destas situações. ------------------------------------------------------------------------------------ 

6 — O disposto no presente artigo é directamente aplicável às autarquias locais das regiões autónomas. ------------ 

7 — Até ao final do mês seguinte ao do termo de cada trimestre, as autarquias locais informam a Direcção-Geral 

das Autarquias Locais (DGAL) do número de trabalhadores recrutados nos termos do presente artigo.--------------- 

8 — O disposto no presente artigo tem carácter excepcional e prevalece sobre todas as disposições legais, gerais 

ou especiais, contrárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 — O disposto no presente artigo aplica-se como medida de estabilidade orçamental nos termos e para os efeitos 

do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, alterada pelas 

Leis n.os 22-A/2007, de 29 de Junho, 67-A/2007, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, e 55-A/2010, de 31 

de Dezembro, conjugado com o disposto no artigo 86.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 

91/2001, de 20 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de Outubro, e tendo em vista o 

cumprimento do PAEF. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o n.º 1 

do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e com o n.º 2 do artigo 40º da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, proponho que a 

Câmara Municipal delibere a utilização da reserva de recrutamento do procedimento concursal para técnico 

superior – área de Psicologia, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, e contrate a candidata classificada em segundo lugar na lista unitária de ordenação final. ---- 

 Foi solicitado parecer jurídico que conclui pelo cumprimento de toda a legislação em vigor. ----------------------- 

Vagos, 28 de novembro de 2012 - O Presidente da Câmara - Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz». ---------------------- 

Foram presentes pareceres da Divisão Jurídica, da Divisão Financeira e da Secção de Recursos Humanos da 

Divisão Administrativa que aqui se dão como reproduzidos para todos os efeitos legais ficando arquivados em 

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

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

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

Os senhores Vereadores eng. Mário Martins e dr. Paulo Ramos votaram favoravelmente «na convicção de que o 

concurso cumpriu todos os requisitos legais». -------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 29/12, de 4 de DEZEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

10 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – ASSISTENTE OPERACIONAL ----------------- 

O senhor dr. Marco António Ferreira Domingues, Vereador do Pelouro de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal de Vagos, apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- 

«1. Tendo em consideração o Mapa de Pessoal do ano de 2012, presente na reunião deste executivo no dia 06 

de dezembro de 2011, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 de dezembro de 

2011, que prevê quatro postos de trabalho a preencher para assistente operacional, da área de atividade de 

auxiliar de ação educativa, no serviço de Educação da Divisão de Educação e Cultura, em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. --------------------------------------------------------------- 

2. Tendo em consideração que a autorização para proceder à abertura de procedimentos concursais compete 

nas autarquias locais, sob proposta do órgão executivo, ao órgão deliberativo, nos termos do disposto no n.º 2 

do artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, desde que se verifiquem os seguintes requisitos 

cumulativos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de 

serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos no sector de actividade a 

que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa. -------------------- 

É imprescindível o recrutamento de quatro assistentes operacionais para a área de auxiliar de ação educativa, 

de acordo com a informação da Vereadora do Pelouro da Educação, Prof.ª Albina Maria Oliveira Rocha, 

datada de 5 de março de 2012, que fundamenta a necessidade permanente de pessoal nesta área. ------------------ 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 

de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, e 55-A/2010, de 31 de Dezembro, ou por recurso a pessoal colocado em 

situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade. ---------------------------------------------------- 

A consulta à entidade centralizada para constituição de reservas de recrutamento (ECCRC), conforme 

estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, foi dispensada temporariamente pela Direção-Geral da Administração e 

do Emprego Público (DGAEP), uma vez que não foi, ainda, publicitado qualquer procedimento concursal para 

constituição de reservas de recrutamento, conforme consta das FAQ’s da DGAEP sobre procedimento 

concursal. Posto isto, a ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida ou por recurso a pessoal em situação de 

mobilidade especial só poderá ser verificada após a abertura do procedimento concursal. -------------------------- 

Para cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado 

com o artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores que 

possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. No caso 

de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, por aplicação do disposto no ponto anterior, tendo em 

conta os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade municipal, procede-se ao 

recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou determinável ou 
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sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. ----------------------------------------------------- 

c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos dos serviços 

a que respeitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está prevista verba para o recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho no orçamento municipal para 

2012, na classificação económica 01.01.04.04.------------------------------------------------------------------------------- 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro, alterada pelas Leis n.os 22-A/2007, de 29 de Junho, 67-A/2007, de 31 de Dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 

Abril, e 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de Novembro. --------------------------------------- 

Foram cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos nesta alínea, relativa aos 

recursos humanos e financeiros, nos termos das informações do Chefe da Divisão Financeira e da Técnica 

Superior de Recursos Humanos, datadas de 16 de novembro de 2012. --------------------------------------------------- 

 e) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima prevista no artigo 48.º. ------------------------------- 

Houve uma diminuição do número de trabalhadores em 19,48%, passando de 231 trabalhadores em dezembro 

de 2011 para 186 trabalhadores, até ao momento, com a saída de 5 assistentes operacionais por motivo de 

aposentação, 1 assistente operacional por motivo de exoneração e 39 técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular devido à caducidade do contrato, dando-se assim cumprimento à redução prevista 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 48º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, ou seja 3%. ----------------------------- 

3. Tendo em consideração o n.º 5 do artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro: “O disposto no artigo 

43.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, na redacção dada pelas Leis n.os 48/2011, de 26 de Agosto, e 60-

A/2011, de 30 de Novembro, mantém-se em vigor para autarquias locais abrangidas pelo respectivo âmbito de 

aplicação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O artigo referido no n.º 5 faz referência ao recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais em situação de 

desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura financeira ou com endividamento líquido superior ao limite 

legal de endividamento em 2010. Nos termos da informação do Chefe da Divisão Financeira, datada de 16 de 

novembro de 2012, esta autarquia não se encontra em qualquer destas situações. ------------------------------------- 

---------- No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por delegação de 

competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do dia 5 de novembro de 2009, e nos termos do 

estipulado no n.º 2 do artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, conjugado com a alínea a) do artigo 

3º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 

abril, proponho que a Câmara Municipal assuma a presente proposta e a submeta à Assembleia Municipal 

para aprovação da abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos de 

trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, da área de atividade de Auxiliar de Ação Educativa, 

na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ----------------------------------- 

---------- Os métodos de seleção a utilizar serão os métodos de seleção obrigatórios, previstos no n.º 1 do artigo 

53º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e o método facultativo ou complementar, previsto no artigo 13º da 
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Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril----- 

a) Prova de Conhecimentos (PC); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Avaliação Psicológica (AP); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da 

categoria e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, se 

tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de 

seleção a utilizar no seu recrutamento serão os seguintes: ----------------------------------------------------------------- 

a) Avaliação Curricular (AC); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC); ------------------------------------------------------------------------ 

c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 29 de novembro de 2012 - O Vereador do Pelouro - Dr. Marco António Ferreira Domingues». ------------ 

Foi presente parecer da Divisão Administrativa, datado de 19 de abril de 2012, que aqui se dá como reproduzido 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador, dr. Marco 

Domingues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Vereador eng. Mário Martins votou favoravelmente «desde que cumprido o parecer do Chefe da 

Divisão Administrativa de 19 de abril de 2012». ----------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL- TECNICO SUPERIOR – INGLES/ALEMÃO - 

 O senhor dr. Marco António Ferreira Domingues, Vereador do Pelouro de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal de Vagos, apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- 

« 1. Tendo em consideração o Mapa de Pessoal do ano de 2012, presente na reunião deste executivo no dia 06 

de dezembro de 2011, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 de dezembro de 

2011, que prevê um posto de trabalho a preencher para técnico superior, da área de inglês/alemão, no Gabinete 

de Comunicação e Relações Públicas, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Tendo em consideração a minha informação, datada de 29 de novembro de 2012, que fundamenta a 

necessidade permanente de um trabalhador nesta área. -------------------------------------------------------------------- 

3. Tendo em consideração que a autorização para proceder à abertura de procedimentos concursais destinados 

a candidatos que possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida compete ao órgão executivo, nos termos do n.º 2 do artigo 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com o n.º 1 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, não sendo por isso 
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necessária fundamentação prevista nos termos do n.º 2 do artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. -- 

---------- No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por delegação de 

competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do dia 5 de novembro de 2009, e nos termos do 

estipulado no n.º 2 do artigo 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 1 do artigo 4º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e nos termos da alínea a) do artigo 3º da Portaria n.º 83-A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, proponho a abertura de 

procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

Técnico Superior – área de Inglês/Alemão, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, destinado a candidatos que possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Os métodos de seleção a utilizar serão os métodos de seleção obrigatórios, previstos no n.º 1 do artigo 

53º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e o método facultativo ou complementar, previsto no artigo 13º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril: --- 

a) Prova de Conhecimentos (PC); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Avaliação Psicológica (AP); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da 

categoria e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, se 

tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de 

seleção a utilizar no seu recrutamento serão os seguintes: ----------------------------------------------------------------- 

a) Avaliação Curricular (AC); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC); ------------------------------------------------------------------------ 

c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 29 de novembro de 2012 - O Vereador do Pelouro, Dr. Marco António Ferreira Domingues».-------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador, dr. Marco 

Domingues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

12 – MUSEU DO BRINCAR – MDB ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente ofício do Museu do Brincar, datado de 24 de setembro de 2012, a solicitar a cedência da zona verde 

contigua ao MDB.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais.-------- 

Deste assunto encarregar-se-á a senhora Vice Presidente prof.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------- 

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

13 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DO NATAL E 

ANO NOVO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 29 de novembro 2012, a autorizar que os estabelecimentos comerciais, da área do Município, estejam abertos 

todos os dias da semana, das 8:00 às 24:00 horas, durante o mês de dezembro (época do Natal e Ano Novo), sem 

prejuízo daqueles que possuem horário de duração superior. --------------------------------------------------------------- 

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

14 – MAURO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO DE ALMEIDA – MURO --------------------------------------- 

Presente exposição de Mauro António Ferreira Ribeiro de Almeida, residente na Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha, nº 268, da vila de Vagos, a solicitar que se tomem as devidas precauções, tendo em conta que em 

qualquer altura o muro, contíguo à sua habitação (ao lado do depósito de água), pode cair, em virtude de se 

encontrar em mau estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes também as informações técnicas da Divisão Serviços Operacionais, datadas de 12 e 30 de outubro e 6 

de novembro de 2012, informando que o referido muro, apresenta condições de segurança deficitárias, anexando 

estimativa de custos e esquema construtivo a adotar para a resolução do problema. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os materiais para a construção do muro, devendo o 

requerente suportar os custos com a mão de obra. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

15 – COMISSÃO DE TRÂNSITO – ATAS DAS 6ª,7ª E 8ª REUNIÕES --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, homologar as atas das 6ª, 7ª e 8ª reuniões da Comissão de 

Trânsito, de 15 de junho de 2011 e 4 e 25 de janeiro de 2012, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

16 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

17 - 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO -9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
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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 

14ª alteração ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

148.500,00 € (cento e quarenta e oito mil e quinhentos 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 redação do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. --------------- 

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

E quando eram 17 horas e 00 minutos, o senhor Vereador eng. Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões, 

pelo que as restantes deliberações não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. ----------------- 

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

18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO DE 2013 - 

MONTANTE DE 400.000,00 € ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação do Chefe da Divisão Financeira (CDF) dando nota de que, no cumprimento da deliberação 

da Câmara Municipal do pretérito dia 16 de outubro, e após consulta a 8 (oito) instituições financeiras o 

procedimento ficou deserto – nenhuma das instituições apresentou proposta. ------------------------------------------- 

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

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

19 – EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA – DIA – E03/2010 ----------------------- 

Na sequência da deliberação da reunião do pretérito dia 18 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais remetendo-o ao senhor Vereador com o 

pelouro financeiro, dr. Silvério Regalado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

20 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS ------ 

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 geral - para 

aquisição de serviço de projeto de Construção do Pontão das Malhadas. ------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 29/12, de 4 de DEZEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

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

21 - MUNICÍPIO DE VAGOS (MV) – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS (NEVA) – PROTOCOLO 

- Presente proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Vagos (MV) e o Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA) tendo por objeto a Escola Municipal de Natação e os Programas +Desporto, +Saúde e mais Idade, 

melhor Saúde, que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que fica arquivado 

em pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador, dr. Paulo Ramos, 

aprovar o protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Paulo Ramos, declarou que se absteve porque não obstante concordar com a Escola 

Municipal de Natação e com o programa mais Idade, melhor Saúde, discorda do programa +Desporto, +Saúde. --

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

22 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ---------------------------------------- 

Presente ofício da Junta de Freguesia de Soza, datado de 10 de janeiro de 2012, solicitando subsídio, no valor de 

75.000,00 € (Setenta e cinco mil euros) para «Aquisição de terreno para parque de estacionamento em Soza». O 

pedido vem na sequência de anterior deliberação da Câmara Municipal de Vagos de adquirir, por compra, um 

terreno no valor de 75.000,00 € (Setenta e cinco mil euros) destinado à execução de um parque de 

estacionamento. Este processo não foi concluído porque um dos vendedores inviabilizou a aquisição. ------------- 

Mais propõe, a Junta de Freguesia de Soza, que o pagamento seja faseado pelos anos de 2012 e 2013, em duas 

partes iguais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 37.500,00 € (Trinta e sete mil e 

quinhentos euros), já cabimentado e a ser pago no ano de 2012. ----------------------------------------------------------- 

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

23 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 2 a 29 de 

novembro de 2012, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 16 a 30 

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 – ETAR DE OUCA – PROCESSO Nº 6.2.2 – 09/2007 – ADJUDICATÁRIO – CIPRIANO PEREIRA DE 
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CARVALHO & FILHOS, LD.ª – CONTA FINAL ----------------------------------------------------------------------- 

Presente, pela Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), a conta final da empreitada – ETAR de Ouca. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a conta final. --------------------------------------------- 

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

2 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROCESSO N.º DEU 02/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário, datada de 16 de novembro de 2012; ------------------------------------------------ 

• Informação técnica de justificação de trabalhos de suprimento de erros e omissões, datada de 26 de 

novembro de 2012, anexando proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões n.º 2 e ficha de 

controlo de custos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização (CDEU) concorda com a informação técnica e, em 27 de 

novembro de 2012, informou: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões deverá ser submetida à 

apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro. Mais se julga 

conveniente que a Divisão Jurídica proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao 

Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do 

artigo 378.º do CCP, anexo ao DL n.º 18/2008, de 29/01.» ----------------------------------------------------------------- 

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

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões; ---------------------------------------------- 

• Não exigir ao adjudicatário o valor de 50% dos trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de 

261,30 € (Duzentos e sessenta e um euros e trinta cêntimos), face ao disposto no n.º 3 do artigo 378.º do 

CCP; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Jurídica notifique o projetista para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do 

CCP, sendo 261,30 € (Duzentos e sessenta e um euros e trinta cêntimos) o valor da indemnização a 

considerar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão de Edifícios e Urbanização dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos 

aprovados só deverá ocorrer após outorga do contrato. ---------------------------------------------------------------- 

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

3 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROCESSO N.º DEU - 02/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 
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ERROS E OMISSÕES N.º 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 6 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica, datado de 13 de novembro de 2012; ---------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 15 de novembro de 2012, dando nota 

que « o único valor objetivamente quantificável são os 2.483,86 € resultantes da necessidade de se 

realizarem os presentes trabalhos de suprimento de erros e omissões »; ------------------------------------------- 

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

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões já identificados na deliberação da 

Câmara Municipal de 6 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Jurídica notifique o projetista para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do 

CCP, sendo 2.483,86 € (Dois mil quatrocentos e oitenta e três euros e oitenta e seis cêntimos) o valor da 

indemnização a considerar; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão de Edifícios e Urbanização dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos 

aprovados só deverá ocorrer após outorga do contrato. ---------------------------------------------------------------- 

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

4 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO N.º DEU – 01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 6 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica, datado de 13 de novembro de 2012; ---------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 15 de novembro de 2012, dando nota 

que «o único valor objetivamente quantificável são os 28.372,00 € resultantes da necessidade de se 

realizarem os presentes trabalhos de suprimento de erros e omissões»; -------------------------------------------- 

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

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões já identificados na deliberação da 

Câmara Municipal de 6 de novembro de 2012; -------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Jurídica notifique o projetista para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do 

CCP, sendo 28.372,00 € (Vinte e oito mil trezentos e setenta e dois euros) o valor da indemnização a 

considerar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão de Edifícios e Urbanização dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos 
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aprovados só deverá ocorrer após outorga do contrato. ---------------------------------------------------------------- 

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

5 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO N.º DEU – 01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 6 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica, datado de 13 de novembro de 2012; ---------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 15 de novembro de 2012, dando nota 

que «o único valor objetivamente quantificável são os 1.529,28 € resultantes da necessidade de se 

realizarem os presentes trabalhos de suprimento de erros e omissões»; -------------------------------------------- 

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

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões já identificados na deliberação da 

Câmara Municipal de 6 de novembro de 2012; -------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Jurídica notifique o projetista para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do 

CCP, sendo 1.529,28 € (Mil quinhentos e vinte e nove euros e vinte e oito cêntimos) o valor da 

indemnização a considerar; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão de Edifícios e Urbanização dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos 

aprovados só deverá ocorrer após outorga do contrato. ---------------------------------------------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 - LICINIO RAMOS, LD.ª - LOTEAMENTO – VILA DE VAGOS - PROCESSO N.º 1/12 ------------------- 

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

• Requerimento, de 23 de novembro de 2012, de Licínio Ramos, Ld.ª, solicitando a junção de 

documentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da DGU, de 3 de dezembro de 2012; ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em atenção que a proposta submetida a discussão 

pública é semelhante à proposta final e que da discussão não ocorreram quaisquer reclamações, aprovar as obras 

de urbanização, fixar caução no valor de 363.342,74 € (Trezentos e sessenta e três mil trezentos e quarenta e dois 

euros e setenta e quatro cêntimos) e fixar prazo de 12 (doze) meses para execução das obras. ------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – FERNANDO OLIVEIRA LOPES – OBRAS PARTICULARES – PROCESSO Nº 10/12 ------------------ 

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

• Requerimento, datado de 5 de novembro de 2012, para ocupação de espaço público com grua e 

materiais de construção; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da DGU, de 22 de novembro de 2012; --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público pelo período de 90 

(noventa) dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

declarou que participava na discussão do mesmo tendo em consideração as decisões do Supremo Tribunal 

Administrativo constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 14/05/1996 e 

por fim 11/07/1996. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - MAIS VAGOS, SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS, SA – PROCESSO N.º 

3/11 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/12 - PARCELA 5 – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 

PARCELA A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a MAIS VAGOS, Sociedade Gestora de Parques 

Empresariais, SA, para dar cumprimento às condições do alvará n.º 3/11, no prazo de 90 dias, sob pena de 

caducidade do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – PROCESSO DE OBRAS Nº 185/2004 – PROPRIETÁRIO – JOÃO CELESTINO TEOTÓNIO 

PINHO – LOCATÁRIO – JOEL FILIPE SOARES GRAÇA --------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Rosa Clara Pereira Carvalhais apresentando declaração de autorização e o 

requerimento do proprietário a solicitar a emissão do alvará de alterações; ----------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica, datado de 5 de novembro de 2012; ------------------------------------- 

Tendo em consideração que os fundamentos da reclamação não abalam a intenção de declarar a caducidade por 

parte da Câmara Municipal de Vagos, deliberou-se, por unanimidade, declarar a caducidade do presente 

procedimento. Por outro lado, tendo em atenção o artigo 72.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

(RJUE) que permite o aproveitamento de atos processuais a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

recuperar as peças escritas e desenhadas e dar seguimento ao processo. -------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 o novo ponto que passou 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 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM COM OPERADOR, NO ÂMBITO DO EVENTO 

«FEIRA DO LIVRO SOCIAL» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 aluguer de equipamento de som com operador, no âmbito do evento «Feira do Livro Social». ----------------- 

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

--------- 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 nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

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

presente e por mim Carla Manuela Castro Sarabando, tendo terminado a reunião às dezoito horas e um minuto.------ 

 


