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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2017, de 09 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia nove de novembro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e um minutos, no edifício da 

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

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

presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins 

Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro 

Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal dando conhecimento, nos termos do nº 4 do 

artigo 49º da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro (LOE2017), da listagem de contratos de 

aquisição de serviços, conforme informação da DF, de 02 de novembro de 2017, que a seguir 

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

“Para cumprimento do estipulado do nº 4 do artigo 49º da lei nº 42/2016, de 28 de dezembro 

(LOE2017) e de acordo com o estipulado em 10 de março de 2017, no sentido de considerar 

apenas os contratos de aquisição de serviços reduzidos a escrito, segue abaixo a listagem 

dos contratos celebrados ou renovados, de aquisição de serviços, efetuados/finalizados de 

14 de setembro de 2017 a 02 de novembro de 2017 (contém dois contratos referentes ao 

mês de agosto) ”: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura do 

contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição da prestação 

de serviços para o 

desenvolvimento das 

atividades de 

enriquecimento curricular 

para o ano letivo 

2017/2018 

Forminho- 

Consultoria de 

Gestão e 

Formação, Lda., 

Portugal 

 

 

 

 

19/07/2017 03/10/2017 104.835,00 € 283 

Aquisição de prestação 

de serviços de auxiliares 

de ação educativa para o 

ano letivo 2017/2018 

Empreendendo – 

Ensino, 

Formação e 

Empreendedoris

mo, Lda. 

 

 

03/08/2017 02/10/2017 204.325,00 € 334 

Aquisição de serviços 

para definição e 

implementação de 

estratégia de promoção 

de Vagos enquanto 

destino familiar de Surf 

IPSIS – 

Consultores de 

Relações 

Públicas, S.A. 

 

 

 

06/07/2017 
04/08/2017 24.000,00 € 

120 

Aquisição de serviço de 

limpeza geral no edifício 

da Câmara Municipal de 

Vagos 

Limpersil - 

Limpezas do 

Centro, Lda. 

 

 

07/07/2017 09/08/2017 12.600,00 € 214 

Aquisição de 

prestação de serviços 

de psicologia, no 

âmbito do projeto 

alzheimer, na 

modalidade de avença 

Luís Ramos 

Rodrigues 

 

 

22/08/2017 22/09/2017 12.000,00 € 365 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico das Escolas 

Básicas de Cabecinhas 

e Calvão 

Centro Social 

Paroquial de 

Calvão 

 

 

 

03/08/2017 02/10/2017 46.325,00 € 313 

Confeção, fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares para 

os alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da Escola 

Básica de Boa Hora 

Associação Boa 

Hora 

 

03/08/2017 

02/10/2017 39.100,00 € 313 
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Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura do 

contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico das Escolas 

Básicas da Quintã e 

Vigia 

Associação de 

Solidariedade 

Social e Cultural 

de Santo André 

de Vagos 

 

 

 

 

03/08/2017 03/10/2017 74.800,00 € 313 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico da Escola 

Básica de Ouca 

Centro Social e 

Bem Estar de 

Ouca 

 

 

 

 

03/08/2017 02/10/2017 12.325,00 € 
313 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico da Escola 

Básica de Fonte de 

Angeão 

Associação Betel 

 

 

 

 

03/08/2017 11/10/2017 64.175,00 € 313 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico das Escolas 

Básicas de Salgueiro e 

Soza 

Centro Social da 

Freguesia de 

Soza 

 

 

 

 

03/08/2017 11/10/2017 25.500,00 € 313 

Confeção, 

fornecimento e 

acompanhamento de 

refeições escolares 

para os alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino 

Básico das Escolas 

Básicas de Salgueiro e 

Soza 

Centro Social da 

Freguesia de 

Soza 

 

 

 

 

03/08/2017 11/10/2017 25.500,00 € 313 

Aquisição de 

prestação de serviços 

de assessoria no 

âmbito da 

contabilidade 

autárquica 

ACEAAP - 

Agência de 

Competências e 

Estudos 

Avançados para 

a Administração 

Pública, Lda. 

 

 

 

26/06/2017 10/10/2017 12.000,00 € 365 
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Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura do 

contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços 

para implementação 

do Projeto SPIN 

Vagos 

Book in Loop, 

Lda. 

 

 

26/06/2017 27/09/2017 12.400,00 € 1095 

 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para colocar quatro questões:  

1. Como está a situação do Colégio de Calvão? O que sabe o senhor Presidente quanto 

às dispensas de professores e assistentes operacionais, neste processo de 

reestruturação? -------------------------------------------------------------------------------  

2. Em relação à Carta Educativa e às obras que de alguma forma estavam previstas 

para ser feitas na escola de Cabecinhas, qual o ponto da situação? ------------------- 

3. Relativamente ao compromisso que a Câmara Municipal tem da deslocalização dos 

armazéns municipais, por via do contrato promessa que tem com o Lidl, para 

aquisição daqueles terrenos. Em que estado é que estão as obras, quais os prazos e 

quando é que estão prontas? ---------------------------------------------------------------- 

4. Sobre a Estrada de Rines Sanchequias. Qual a situação do processo que foi para 

Tribunal de Contas? ------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu pela mesma ordem: -------------------- 

o Colégio de Calvão. Não consegue precisar quantos professores e funcionários 

foram dispensados. Esta é uma matéria interna do colégio, embora haja uma grande 

preocupação por parte do Município. Ficou de ser agendada, após as eleições, uma 

reunião com o Ministério da Educação para discutir a situação do colégio, mas com 

os incêndios fomos impedidos de dedicar a atenção devida a este assunto. --------- 

Na passada terça-feira, juntamente com o senhor Presidente de Junta de Freguesia 

de Calvão, teve a oportunidade de alertar o senhor Presidente da República sobre 

a situação do Colégio. As declarações do senhor Presidente da República foram no 

sentido de que não deveria haver diferença entre Vagos e Lisboa, porque vivemos 

num país que preserva a liberdade de escolha, nomeadamente na educação. O 

senhor Presidente da República tomou boa nota da situação. ------------------------- 

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

o Carta Educativa. Estamos a desenvolver quatro projetos neste momento, sendo que 

um deles, o de Ouca, está um pouco mais atrasado, faltando definir ainda o local. 
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Neste momento estão a avançar os projetos de Cabecinhas, Vigia, Soza e Quintã. 

Já reunimos com a DGEstE, que é a entidade que aprova os projetos. As 

candidaturas têm que avançar até 31 de dezembro deste ano. Até lá os projetos têm 

que estar num estado de maturidade muito avançado. ---------------------------------- 

Recebemos, quer por parte da nova direção da associação de pais, quer por parte 

do senhor Presidente de Junta de Freguesia, quer por parte do senhor diretor do 

Colégio de Calvão, a nota de que eventualmente as instalações do colégio poderiam 

vir a albergar também os alunos do 1º ciclo. Apesar disso o projeto de execução 

das obras da escola de Cabecinhas continuará a avançar, mesmo tendo consciência 

de que, se eventualmente encontrarmos uma solução diferente no colégio, o projeto 

perca a validade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

o O senhor Vereador perguntou ainda se com esta situação seria necessário rever a 

Carta Educativa? ----------------------------------------------------------------------------- 

o Ao que o senhor Presidente da Câmara respondeu que não considera que seja 

necessário. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

o Armazéns Municipais. O Lidl pretende, o mais rapidamente possível, ter a posse 

dos terrenos para começar a fazer o seu investimento. Da parte da Câmara está 

praticamente tudo concluído. Falta o Lidl obter a aprovação final da IP – 

Infraestruturas de Portugal, SA, que inicialmente disse ao Lidl que tinha duas 

soluções, ou colocava semáforos ou construía uma rotunda com 36 metros de 

diâmetro. Como a construção da rotunda poderia ser mais morosa optaram nesta 

fase por colocar semáforos, não colocando de parte, mais tarde, fazer a rotunda. Só 

que agora a IP vem questionar o porquê de terem optado pela colocação de 

semáforos. Por tudo isto, e atendendo aos prazos, procurou-se uma solução 

alternativa que passa pelo uso temporário de um armazém que fica mesmo em 

frente aos terrenos dos novos armazéns e que servirá provisoriamente às mudanças 

dos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O projeto está concluído e pronto para ser colocado a concurso público. ----------- 

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

o Estrada de Rines – Sanchequias. Tanto o processo do empréstimo como o processo 

de empreitada foram para Visto do Tribunal de Contas. Chegou-nos agora um 

pedido de esclarecimentos que já está a ser tratado de modo a dar resposta ao 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa de 03 de novembro de 2017, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 2/OSM/2017 

Organização dos Serviços Municipais 

Nota Justificativa 

1- A Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2017 – Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, veio 

alterar a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à Administração Local da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 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.  

2 - A principal alteração residiu na revogação dos artigos 8.º e 9.º da Lei acima referida que 

limitava o número de cargos dirigentes intermédios de 2.º e 3.º graus.  

3 - O modelo organizacional ora perfilhado para a Autarquia repousa nos seguintes pressupostos 

básicos e decorrentes do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro - estabelece o regime jurídico 

da organização dos serviços das autarquias locais.  

a) Opção por um modelo de Estrutura Hierarquizada, constituído por uma única 

unidade orgânica nuclear, a qual reveste, organicamente a forma de Departamento 

Municipal, no caso presente, Departamento de Coordenação (DC), dirigido por um 

Diretor de Departamento, cuja panóplia de competências consta do presente 

regulamento;  

b) Definição do número máximo de unidades orgânicas flexíveis, 18 no total, dirigidas 

por Chefes de Divisão (5 unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau) e por Chefes de 

Núcleo (13 unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau);  

c) Definição do número máximo de subunidades orgânicas, dirigidas por 

Coordenadores Técnicos, no caso presente 8 subunidades orgânicas integradas na 

estrutura dos serviços municipais;  

4 - O diploma referido em 3- 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 projeto.  

5 - Por seu turno, o Município de Vagos continua a ter como uma das suas prioridades estratégicas 

promover a modernização da administração municipal como elemento fundamental para uma 
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governação autárquica qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos serviços aos 

cidadãos e ainda promover a correta, adequada e justa avaliação dos seus recursos humanos.  

6 - O objetivo do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais é promover uma 

administração municipal mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria das 

condições de exercício da missão e das atribuições do Município.  

7 - O presente é elaborado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, da alínea m) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. 

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 ação, da 

aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 

eficiência na afetação 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 atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 

Administrativo e na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.  

Artigo 2.º 

Modelo 

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura hierarquizada, 

constituída por:  

 Unidade orgânica nuclear - departamento municipal;  

 Unidades orgânicas flexíveis - divisões e núcleos municipais;  

 Subunidades orgânicas;  

 Gabinetes.  

Artigo 3.º 

Categorias de unidades e subunidades orgânicas 

1 — Os serviços municipais organizam-se nas seguintes categorias de unidades orgânicas:  

a) Departamento — unidade orgânica de caráter permanente, aglutinando 

competências várias, dirigida por um diretor de departamento – dirigente intermédio 

de 1.º grau;  

b) Divisões e Núcleos — unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área 

funcional, dirigidas por chefes de divisão e chefes de núcleo – dirigentes intermédios 

de 2.º e 3.º graus, respetivamente;  

c) Unidades de apoio à gestão — subunidades orgânicas de caráter flexível que 

agregam atividades de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com 

base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e 

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, dirigidas por 

coordenadores técnicos;  

d) Gabinetes municipais — unidades de apoio aos órgãos municipais;  

2 — Em documento anexo encontram-se definidos:  

a) O modelo de estrutura orgânica;  

b) A estrutura nuclear dos serviços municipais;  

c) A competência das respetivas unidades orgânicas;  

d)  O número máximo de unidades orgânicas flexíveis;  

e)  O número máximo total de subunidades orgânicas;  
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f) O organograma da macro estrutura dos serviços municipais. 

Artigo 4.º 

Funções comuns às unidades orgânicas e restantes serviços 

São funções comuns às unidades orgânicas e restantes 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 atividade, bem como propor 

medidas para a melhoria do funcionamento dos serviços e para a execução correta 

das competências municipais;  

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

Câmara Municipal ou a despacho dos respetivos membros; 

d)  Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, 

programação e gestão da atividade 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 atuação integrada, no desempenho das respetivas atividades;  

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

consonância com o plano de atividades, e assegurar a correta execução das tarefas, 

dentro dos prazos determinados;  

i)  Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos ao serviço, tendo sempre em 

vista o correto atendimento dos cidadãos;  

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

dos vereadores com competências delegadas, nas áreas dos respetivos 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 objeto 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 respetivas 

ausências à Secção de Recursos Humanos, pela forma e nos prazos que se encontrem 

determinados;  

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

q) 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;  

r) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspetos que aos cidadãos digam 

respeito, designadamente, no que se refere à sua proteção no âmbito dos serviços 

públicos essenciais;  

s) Auxiliar o cidadão na formulação de reclamações;  
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t) Propor a adoção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as relações com 

a autarquia; 

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

deliberação ou despacho;  

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 respetivas 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 uma única unidade orgânica nuclear — Departamento de Coordenação (DC).  

Artigo 3.º 

Departamento de Coordenação (DC) 

Competências 

1 — O Departamento de Coordenação (DC), dirigido por um Diretor de Departamento Municipal, 

terá por finalidade apoiar técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas pelos órgãos 

autárquicos, coordenando a ação das unidades orgânicas flexíveis e restantes serviços na sua direta 

dependência.  

2 — O Departamento de Coordenação (DC), compreende as seguintes unidades orgânicas flexíveis 

de 3.º grau:  

 Núcleo de Recursos Humanos - NRH;  

 Núcleo de Desenvolvimento Económico – NDE;  

 Núcleo de Energia e Manutenção de Infraestruturas - NEMI;  

 Núcleo de Fiscalização Municipal - NFM;  

 Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao Cidadão – NMAeAC;  

 Núcleo de Sistemas de Informação - NSI;  

3 — O Departamento de Coordenação (DC) compreende ainda o Serviço de Apoio Administrativo 

– SAA, a quem compete:  

a) Assegurar o apoio logístico, administrativo e de secretariado às reuniões da Câmara 

Municipal, com a necessária articulação com os restantes serviços municipais;  

b) Preparar a ordem do dia, as convocatórias e o expediente das reuniões do órgão 

executivo do município, bem como organizar a sua distribuição nos termos da lei;  

c) Promover o encaminhamento dos processos após deliberação do órgão executivo;  

d) Auxiliar em todas as tarefas da secção administrativa da divisão de planeamento e 

obras públicas nas faltas e impedimentos dos trabalhadores dessa secção;  

e) Elaborar os avisos e editais que sejam superiormente determinados;  

f) Certificar os assuntos constantes das atas do órgão executivo;  

g) Assegurar, no departamento, o apoio na realização de todas as tarefas de índole 

administrativa.  

4 — São competências do Departamento de Coordenação (DC):  

a) Assessorar a Câmara Municipal;  
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b) Coordenar a ação das unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau que integram o 

Departamento;  

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

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

d) Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de gestão de 

riscos de corrupção e infrações conexas;  

e) Colaborar com o executivo municipal, no âmbito do SIADAP, na avaliação de todos 

os trabalhadores;  

f) Decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão de recursos humanos no 

que respeita à formação profissional;  

g) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, de acordo 

com as diretrizes superiormente fixadas, sem prejuízo pelo regular funcionamento 

do serviço e da salvaguarda do interesse público;  

h) Justificar as faltas dos trabalhadores;  

i) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta os 

regulamentos e as orientações superiormente fixadas;  

j) Prestar apoio às reuniões do Órgão Executivo;  

k) Exercer todas as demais competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas.  

Artigo 4.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

São constituídas, no máximo, 18 unidades orgânicas flexíveis.  

Artigo 5.º 

Subunidades orgânicas 

São constituídas, no máximo, 8 subunidades orgânicas.  

Artigo 6.º 

Equipas multidisciplinares 

Não são constituídas equipas multidisciplinares.  

Artigo 7.º 

Equipas de projeto 

É constituída uma equipa de projeto – Fundos Comunitários e Sustentabilidade.  

Artigo 8.º 

Despesas de representação 

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus 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 ou 

com idêntico grau de complexidade funcional;  

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

de recrutamento, de acordo com a legislação em vigor.  
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3 – A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 5.ª posição remuneratória 

da carreira geral de técnico superior.”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia Municipal para apreciação e 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

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

3 – PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA OVAR – MARINHA GRANDE (POC-OMG) – 

ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VAGOS – PDM ----------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: -----------

“INFORMAÇÃO 

 Exmo. Sr. Presidente 

1. Junto anexa-se proposta de alteração por adaptação do Plano de Diretor 

Municipal de Vagos ao Programa da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande 

(POC-OMG), contendo a fundamentação da alteração por adaptação bem como 

os elementos do plano a alterar. 

2. A alteração agora proposta surge da necessidade de adaptar e atualizar o Plano 

Diretor Municipal de Vagos em função da publicação do POC-OMG (RCM nº 

112/2017 de 10 de agosto). 

3. Este procedimento de alteração por adaptação tem enquadramento na alínea b) 

do nº1 do artigo 121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (DL nº 80/2015 de 14 de maio).  

4. Assim e de acordo com o definido no n.º 3 do artigo 121º. Deve a Câmara 

Municipal, se assim o entender, aprovar a alteração e emitindo uma declaração 

que posteriormente será transmitida ao órgão responsável pela aprovação do 

plano, a Assembleia Municipal de Vagos, e à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR/C) para conhecimento.  

5. Após os procedimentos anteriormente referidos a declaração será enviada para 

publicação em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território, 

nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

  Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 03 de novembro de 2017: 

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

Esteve presente o CDPP, dr. Nuno Carvalho, para prestar os esclarecimentos necessários. ------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração por adaptação do Plano 

Diretor Municipal de Vagos, ao Programa da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande. ---------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, emitir declaração a ser transmitida à Assembleia Municipal, órgão 

responsável pela aprovação do plano e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.  

Deliberou ainda, por unanimidade, que após os procedimentos anteriores, a declaração seja remetida para 

publicação em Diário da Republica e depósito na Direção Geral do Território, tudo nos termos do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA – PPPV ----------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------- 

“INFORMAÇÃO 

 Exmo. Sr. Presidente 

1. De acordo com o estipulado na alínea b) do nº1 do artigo 121.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (DL nº 80/2015 de 14 de maio), 

onde está prevista a alteração por adaptação dos instrumentos de gestão 

territorial aquando da entrada em vigor de outros programas ou planos com 

que devam ser compatibilizados ou conformes, informa-se que relativamente ao 

Plano de Pormenor da Praia da Vagueira essa compatibilização se efetuou 

através da alteração por adaptação ao PDM de Vagos do POC-OMG (RCM nº 

112/2017 de 10 de agosto). 

2. Assim e tendo em conta o referido no nº anterior informo que a alteração por 

adaptação ao PDM de Vagos alterou a alínea d) do nº 2 do artigo 4ª do 

regulamento do PDM, que define que se mantem em vigor e prevalece sobre o 

PDM, o Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, com exceção das normas 

adaptadas do POC-OMG introduzidas no Capitulo I, Secção II- Faixa de 

Salvaguarda do regulamento do PDM de Vagos.  

3. Assim e de acordo com o definido no n.º 3 do artigo 121º, deve a Câmara 

Municipal, se assim o entender, emitir uma declaração de alteração que 

posteriormente será transmitida ao órgão responsável pela aprovação do plano, 

a Assembleia Municipal de Vagos, e à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR/C) para conhecimento. 
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4. Após os procedimentos anteriormente referidos a declaração será enviada para 

publicação em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território, 

nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.”; ------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 03 de novembro de 2017: 

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

Esteve presente o CDPP, dr. Nuno Carvalho, para prestar os esclarecimentos necessários. ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração por adaptação do Plano 

de Pormenor da Praia da Vagueira, ao Programa da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande. -------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, emitir declaração a ser transmitida à Assembleia Municipal, órgão 

responsável pela aprovação do plano e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.  

Deliberou ainda, por unanimidade, que após os procedimentos anteriores, a declaração seja remetida para 

publicação em Diário da Republica e depósito na Direção Geral do Território, tudo nos termos do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 08 de novembro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 21.571,02 € (vinte e um mil, quinhentos e setenta e um euros e dois cêntimos). -------------- 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 30 de outubro a 03 de novembro; ------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 22 de outubro a 04 de novembro; ---------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

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

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

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

4.1 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE DA CARREGOSA – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Saúde da Carregosa, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de setembro de 2017, requerendo “a 

isenção de pagamento de taxas para a realização de arraial e baile no dia 31/10/2017, 

para angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Vagos.”; ------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 45,55 € (quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos);  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de outubro de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------- 

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

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

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

5 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONOMICOS – 1º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2017/2018 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR --------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Ação Social, de 31 de outubro de 2017; --------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 3249, no valor de 2.752,00 € (dois mil setecentos e cinquenta e 

dois euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 31 de outubro de 2016: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as listas de classificação anexas à 

informação/proposta do Serviço de Ação Social. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – CONCURSO DE FOTOGRAFIA – NORMAS ORIENTADORAS ------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Cultura, de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: ------- 
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“Remeto, em anexo, ao presente documento, manual de normas de concurso de fotografia “Um 

Olhar sobre a Cultura Vaguense” 2017. 

Considerando que se encontra previsto no manual do concurso de fotografia, “ Um Olhar sobre 

a cultura Vaguense”, a atribuição de prémio aos vencedores, os quais ficarão a cargo da Câmara 

Municipal de Vagos, apresenta-se de seguida a descrição dos mesmos: 

1º Prémio – 500 € 

2º Premio – 300 € 

3º Premio – 150 € 

Face ao exposto, proponho que o presente documento seja apresentado à Câmara Municipal de 

Vagos a fim de se proceder à aprovação do manual do referido concurso, assim como a aprovação 

da atribuição dos prémios supra descritos.”; -------------------------------------------------------------- 

 Normas de Participação do concurso de fotografia, que a seguir se transcrevem; -------------------- 

“Normas de participação 

1. Introdução 

A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense pretende desenvolver 

um papel ativo, na promoção das diversas artes. Por conseguinte, o presente manual define as 

normas que regem o concurso de fotografia “Um Olhar sobre a Cultura Vaguense”. 

2. Objeto 

É objeto do presente concurso incentivar a criação artística no âmbito da fotografia.  

3. Tema 

Com o tema “Um Olhar sobre a Cultura Vaguense” pretende-se que cada participante mostre 

“um olhar” sobre a diversidade cultural do concelho de Vagos.   

4. Destinatários 

Podem participar todos os autores, amadores, com mais de 18 anos. 

5.  Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

 Desafiar a criatividade e originalidade dos participantes; 

 Fomentar a observação e o registo de diferentes formas de olhar a diversidade cultural 

do concelho de Vagos;  

 Promover e valorizar a fotografia enquanto forma de expressão artística. 

6. A avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo júri, quanto aos seguintes 

critérios de apreciação: 

• Adequação ao tema proposto; 

• Criatividade; 

• Originalidade; 

• Qualidade estética da fotografia; 

a) Cada item será classificado numa escala de 1 a 5 pontos, por cada elemento do júri. 
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b) Os prémios serão atribuídos em função da pontuação mais elevada; 

c)  Em caso de empate caberá ao presidente do júri a proceder ao desempate; 

d) Não são admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem, colagem ou 

manipulação. 

7. Do  júri 

O Júri, a convidar pela Câmara Municipal de Vagos, será constituído por três elementos 

conhecedores das técnicas fotográficas e da temática. 

A decisão relativa à seleção dos trabalhos cabe exclusivamente ao júri e não é passível de recurso.  

O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não apresentem 

qualidade, nem respeitem os objetivos ou critérios definidos neste manual. 

Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao secretariado 

do concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção. 

Após a seleção feita pelo júri, serão expostas as melhores fotografias. 

8. Datas 

 Período de entrega dos trabalhos fotográficos decorre até dia 28 de fevereiro de 2018  

 Entrega de prémios e exposição de trabalhos, em data a a divulgar oportunamente; 

 Durante a  3º semana do mês de  março, de 2018, os concorrentes premiados serão 

informados, e os respetivos nomes divulgados na página online da Câmara Municipal. 

9. Local de entrega dos trabalhos 

Os trabalhos devem ser colocados em envelope fechado, indicando, no exterior do mesmo, o 

pseudónimo do concorrente, e contendo, no seu interior, um outro envelope com a identificação, 

pseudónimo e contactos do autor.  

Morada para envio ou entrega em mão: Biblioteca Municipal de Vagos. Rua Dr. Mendes Correia 

Pai- em 109, 3840- 443 Vagos. 

O trabalho também deverá ser enviado, em formato JPEG de alta resolução ou TIFF, por correio 

eletrónico para biblioteca@cm-vagos.pt com as seguintes informações no assunto: Concurso de 

fotografia Um olhar sobre a cultura Vaguense_ pseudónimo_ título da fotografia. 

10. Condições de participação 

a) As fotografias apresentadas a concurso devem estar acompanhadas de declaração do 

autor, atestando a autoria e titularidade dos direitos de autor relevantes com elas 

conexos.  

b) As fotografias que não venham acompanhadas da declaração referida na alínea anterior 

não serão admitidas a concurso; 

c) Quando, fundamentadamente, se suscitem dúvidas da autoria ou direitos relativos a 

determinada imagem, pode o júri solicitar que, em prazo razoável, o autor faça prova 

das situações ou direitos sobre o trabalho. A não prova acarreta a exclusão do concurso; 

d) As fotografias apresentadas a concurso deverão ter a dimensão máxima de 30x40cm. e 

mínima de 15x20cm 
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e) As fotografias devem ser apresentadas em papel de fotografia, caso contrário não serão 

admitidos a concurso; 

f)  Podem ser apresentados até três trabalhos por concorrente e individualmente;  

g) As fotografias serão identificadas por pseudónimo, escolhido pelo concorrente, que 

deverá constar no verso, em letra de imprensa, legível, juntamente com o título da obra, 

local e data onde foi obtida. 

11. Prémios e certificados 

Os prémios a atribuir no concurso de fotografia são os seguintes:  

1º Prémio - € 500 

2º Prémio - € 300 

3º Prémio - € 150 

São atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes selecionados para o concurso, 

podendo ainda ser atribuídas Menções Honrosas a alguns dos trabalhos concorrentes. 

12.  Disposições gerais 

Os trabalhos vencedores ficarão a ser pertença da organização. Esta reserva o direito de 

impressão, reprodução ou publicação sem que fique obrigada a conceder, a que título for, 

qualquer compensação, obrigando-se a fazer, sempre, referência ao seu autor. 

Em caso algum a utilização das imagens, para os fins supracitados, poderá envolver qualquer 

alteração das mesmas sem a expressa autorização dos seus autores. Em caso algum e seja a que 

título for, será permitida a utilização das imagens a que se refere o presente artigo por terceiros, 

sem expressa autorização do seu autor. 

Os concorrentes não premiados interessados em reaver os seus trabalhos poderão proceder ao 

seu levantamento, mediante solicitação, por escrito, via correio eletrónico, mediante 

apresentação de CC/BI ou documento equivalente, na Biblioteca Municipal de Vagos, nos três 

meses seguintes à data de termo da exposição.  

 A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de fotografias, provocados antes 

ou depois da sua receção.”; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 3278, no valor de 950,00 € (novecentos e cinquenta euros); ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 06 de novembro de 2017: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação do referido concurso.  

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZIV – INCUBADORA DE 

EMPRESAS – PROC.º E01/2015 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 23 de outubro de 2017; -------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 23 de outubro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 26 de outubro de 2017: “Tendo em conta a informação, deve ser enviada a 

Conta Final e a Revisão de Preços da empreitada em epígrafe para aprovação na Reunião de 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 02 de novembro de 2017: “À 

reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS – PROC. º E11/2017 -------------------- 

2.1 NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA – RATIFICAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDPP, de 23 de outubro de 2017, dando conta da necessidade de ser designada 

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

para tal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 23 de outubro de 2017:“Aprovo. À 

Reunião de C.M. Para ratificação”. ------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

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

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS – PROC. º E11/2017 -------------------- 

2.2 APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 – RATIFICAÇÃO ------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 25 de outubro de 2017, para efeitos de 

aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 27 de outubro de 2017: “De aprovar o presente DPSS – 

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, da empreitada em questão, nas 

condições impostas pela Coordenação de Segurança de Obra. A decisão deverá ser 

comunicada aos interessados.”; ------------------------------------------------------------------- 

  Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de outubro de 2017: 

“Aprovo. À Reunião de CM para ratificação”. ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – PROC. º E06/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO ---------------- 

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

 Comunicação da empresa Rosas Construtores, S.A., com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 25 de setembro de 2017, solicitando uma prorrogação graciosa de prazo de 30 dias;  

 Informação da DPP, de 18 de outubro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de outubro de 2017: “Concordo c/ a informação da fiscalização e 

considero ser de conceder a prorrogação do prazo requerida.”; -------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 02 de novembro de 2017: 

“Concordo. À Reunião de Câmara para ratificar”. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MÁRIO CHEGANÇAS – PROC.º 37/17 – CORGO DO SEIXO DE CIMA – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Mário Cheganças, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 02 de 

outubro de 2017, juntando elementos ao processo 37/17; ------------------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 04 de outubro de 2017, concluindo: “Não se vê inconveniente no projeto 

de legalização de alterações de moradia unifamiliar e garagem, assim como na autorização de 

utilização requerida.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 11 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com o cálculo das taxas, bem como com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, 

não se vendo inconveniente na legalização das obras de alteração da moradia e garagem e na 

autorização de utilização requerida. Deverá ser submetido o processo para deliberação da CM, 

nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE. À consideração superior.”; ----------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de novembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o As informações da DGU de 04 e 11 de outubro de 2017;  

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de correção 

ou adaptação; 
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o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições para 

ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que permitem a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel; ----------------------------------- 

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de alteração e a 

utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do 

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e seis 

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

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


