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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2017, de 07 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

senhores Vereadores 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 senhor Diretor do Departamento 

de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, António Manuel Costa de Castro. ------------ 

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

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 04 de dezembro 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 de 02 de 

novembro de 2017 a 04 de dezembro de 2017: ----------------------------------------------------- 
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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 de 

tratamento de águas das 

piscinas, o fornecimento 

de produtos químicos e a 

assistência técnica nas 

piscinas 

Gesinserde – 

Gestão e 

Inovação nos 

Serviços 

Desportivos, 

Lda. 

 

 

 

 

06/11/2017 

 

21/11/2017 

 

65.137,50€ 

 

412 

Aquisição de serviços de 

assessoria jurídica e 

representação em juízo 

do Município de Vagos 

Sousa Pinheiro 

& Montenegro, 

Sociedade de 

Advogados, S.P., 

R.L. 

 

 

24/11/2017 30/11/2017 74.700,00€ 1095 

Aquisição de prestação 

de serviços na área 

florestal para controlo de 

espécies vegetais 

invasoras 

Florestas 

Verdejantes, 

Lda.. 

 

 

08/06/2017 21/11/2017 69.994,00 € 943 

Aquisição de prestação 

de serviço de um técnico 

para apoio à contratação 

pública 

Synergie – 

Empresa de 

Trabalho 

Temporário, S.A. 

 

 

08/11/2017 29/11/2017 20.733,00 € 365 

 

É o que me cumpre informar.”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para deixar um voto de parabéns 

à CASD de Santa Catarina, pela distinção que lhe foi atribuída pelo Banco BPI 

“CAPACITAR”, no âmbito do projeto “CASDSC CAPACITAR”. Foram agraciados com 

uma verba de quase cinquenta mil euros. Este projeto acaba por revelar que as nossas 

IPSS´s, no seu conjunto, estão sempre atentas às suas áreas de atividade e aproveitam tudo 

o que está à mão para de facto dar ao concelho melhor serviço. --------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara e restantes Vereadores associam-se a este voto de parabéns.  

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues colocou ainda três questões: ---------------------- 
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1. Saber se é possível ter o comprovativo das transferências feitas para a empresa 

“Empreende”, responsável pela subcontratação dos auxiliares de ação educativa. 

Chegaram-lhe ecos de algum atraso nos pagamentos; ---------------------------------- 

2. Em que estado se encontra o processo da Estrada de Rines Sanchequias? ---------- 

3. Saber se já chegaram os dados de telemetria, solicitados à AdRA? ------------------ 

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

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

o Existe de facto um atraso mas não da parte da Câmara Municipal. A empresa 

Empreende está com atraso nos pagamentos. Já foram contactados no sentido de 

resolver a situação, uma vez que, a responsabilidade na relação com os 

colaboradores é deles, conforme contrato que está praticamente no início, após 

terem ganho o concurso público. ---------------------------------------------------------- 

o Quanto à Estrada Rines Sanchequias, ainda não temos novidades. Aguardamos 

pela resposta do Tribunal de Contas, uma vez que o prazo de resposta deve estar 

quase no fim. Já fomos inclusive contactados pelo empreiteiro que nos manifestou 

a sua vontade de instalar o estaleiro de obra, mas entendemos por bem não dar 

inicio à empreitada sem que o contrato seja visado pelo Tribunal de Contas. ------- 

o Sobre a resposta da AdRA. Os dados já foram solicitados. Nessa comunicação 

colocámos duas questões. A primeira relativa ao pagamento das contas da água e 

a segunda sobre os dados de telemetria. De momento a AdRA só deu resposta à 

primeira questão. Aguardamos que nos enviem alguns dados mais técnicos. Assim 

que houver resposta será dado conhecimento. ------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno para dar nota de alguns eventos para 

o mês de dezembro, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------- 

o Inauguração de evento “NATALIA” no dia 16 de dezembro, pelas 14h00m, com a 

chegada do Pai Natal; ----------------------------------------------------------------------- 

o 2º Aniversário da Biblioteca Municipal, no dia 19 de dezembro por volta das 

18h00m. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Referir ainda que dentro do recinto da “NATALIA”, haverá um espaço com animais 

para doação, no âmbito da campanha de adoção. --------------------------------------------- 

Convidou todos a participar nestes eventos. --------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 23 e 24, de 26 de outubro e 09 de novembro de 2017, respetivamente. 

Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de 

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

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

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

2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2018 -------------- 

2.1 DESPACHO DE APROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – 

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

 Informação do CDF, de 22 de novembro de 2017; --------------------------------------------- 

 Despachos do senhor Presidente da Câmara, de 23 de novembro e 04 de dezembro de 

2017, que a seguir se transcrevem: «À DF. Concordo. Determino que se abra o 

procedimento, nos termos dos anos anteriores.» e « À Reunião da CM». ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de abertura do procedimento. 

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

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

2.2 ANÁLISE DAS PROPOSTAS E CONTRATAÇÃO --------------------------------------------- 

 Informação/Análise das propostas do CDF, de 4 de dezembro 2017, concluindo: «Face 

ao exposto, por apresentar a proposta financeiramente mais vantajosa, propõe-se a 

contração do empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos». -------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de dezembro de 2017: «À Reunião da 

CM». --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação do empréstimo, no valor 

de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros) junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos nas 

condições apresentadas e que constam da informação/análise de propostas do CDF e autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato respetivo. ----------------------------------------------- 

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

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Paulo Sousa Gonçalves, apresentou a seguinte proposta: ---------------------- 

«PROPOSTA 

Considerando: 

1. A proposta de alteração da Organização dos Serviços Municipais, aprovada na reunião da 

Câmara Municipal do dia 09 de novembro de 2017 e na sessão da Assembleia Municipal do dia 24 de 

novembro de 2017; 

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

jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais; 

3. A revogação dos artigos 8º e 9º da 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; 

4. O disposto no Orçamento de Estado para o ano de 2017, aprovado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro, que alterou 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 aprovou o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do estado. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a criação das unidades orgânicas flexíveis, dos diferentes 

gabinetes de apoio à Câmara Municipal e defina as suas atribuições e competências, de acordo com os 

limites fixados pela Assembleia Municipal e como descrito no Anexo I. 
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Vagos, 30 de novembro de 2017. O Vereador (com competências delegadas – despacho de 26/10/2017), 

Eng.º João Paulo Sousa Gonçalves» ---------------------------------------------------------------------------------- 

«ANEXO I 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições 

e competências das respetivas unidades orgânicas e gabinetes 

Artigo 1.º 

Unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas 

1 — A Assembleia Municipal aprovou a constituição de, no máximo, dezoito unidades orgânicas flexíveis 

e oito subunidades orgânicas. 

2 — São constituídas cinco unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau (divisões) e treze de 3.º grau (núcleos). 

3 — São constituídas oito subunidades orgânicas (secções). 

4 — As cinco divisões, na direta dependência do Presidente da Câmara Municipal, e onde estão 

integrados cinco núcleos e seis secções, são as seguintes: 

4.1 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica – DCAJ: 

4.1.1 Núcleo Administrativo e Jurídico – NAJ: 

4.1.1.1 Secção de Expediente Geral; 

4.1.2 Núcleo de Cultura – NC; 

4.1.3 Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos – NASU. 

4.2 Divisão de Urbanismo – DU: 

4.2.1 Secção Administrativa. 

4.3 Divisão de Serviços Operacionais – DSO:  

4.3.1 Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho – NSST; 

4.3.2 Secção de Serviços Operacionais. 

4.4 Divisão de Gestão Financeira – DGF: 

4.4.1 Núcleo de Aprovisionamento – NAp: 

4.4.1.1 Secção de Aprovisionamento; 

4.4.2  Secção de Património. 

4.5 Divisão de Planeamento e Obras Públicas – DPOP: 

4.5.1 Secção Administrativa. 

5 — Os seis núcleos, na direta dependência do Diretor do Departamento de Coordenação, e onde estão 

integradas duas secções, são os seguintes: 

5.1 Núcleo de Recursos Humanos – NRH: 

5.1.1 Secção de Recursos Humanos. 

5.2 Núcleo de Desenvolvimento Económico – NDE. 

5.3 Núcleo de Energia e Manutenção de Infraestruturas – NEMI. 

5.4 Núcleo de Fiscalização Municipal – NFM. 

5.5 Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao Cidadão – NMAeAC: 
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5.5.1 Secção de Atendimento ao Cidadão. 

5.6 Núcleo de Sistemas de Informação – NSI. 

6 — Na direta dependência do Presidente da Câmara Municipal, são constituídos dois núcleos: 

6.1 Núcleo de Educação, Desporto e Juventude – NEDJ. 

6.2 Núcleo de Ação Social – NAS. 

Artigo 2.º 

Gabinetes 

São constituídos os seguintes gabinetes: 

a) Gabinete de Apoio à Presidência; 

b) Gabinete de Apoio à Vereação; 

c) Gabinete de Proteção Civil; 

d) Gabinete de Turismo e Comunicação. 

Artigo 3.º 

Equipa de Projeto 

É constituída uma Equipa de Projeto, com a designação de Fundos Comunitários e Sustentabilidade, 

diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal. 

Artigo 4.º 

Competências comuns aos dirigentes intermédios dos 2º e 3º graus 

Aos dirigentes intermédios dos 2º e 3º graus compete: 

a) Assegurar que os processos estejam devidamente instruídos e informados, e apresentar 

propostas objetivas de decisão a submeter a despacho do Presidente da Câmara Municipal; 

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica, a correspondência a eles 

referente; 

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja de interesse para a autarquia local; 

d) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 

e) Estudar os problemas de que sejam incumbidos pelo Presidente da Câmara Municipal e propor 

as soluções adequadas; 

f)   Promover a execução das decisões do Presidente da Câmara Municipal e das deliberações do 

órgão a que pertence, nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica; 

g) Definir os objetivos de atuação da sua unidade orgânica, tendo em conta os objetivos gerais 

estabelecidos; 

h) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista 

à execução dos planos de atividades, e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; 

i)   Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua 

dependência; 

j)   Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua 

unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas, que permitam simplificar e acelerar 

procedimentos, e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; 
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k) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 

cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação 

do interesse dos destinatários; 

l)   Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 

trabalhadores, e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e as competências 

necessárias ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 

adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; 

m) Divulgar, junto dos trabalhadores, a legislação, pareceres, documentos internos e normas de 

procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para 

o cumprimento dos objetivos daquele, de forma a garantir o empenho e a assunção de 

responsabilidades por parte de cada um deles; 

n) Proceder, de forma objetiva, à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados 

individuais e de grupo, e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e 

promove o espírito de equipa; 

o) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica, 

e propor a frequência das ações consideradas adequadas ao suprimento das mesmas, sem 

prejuízo do direito à autoformação; 

p) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal 

de trabalho, por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; 

q) Autorizar a emissão das certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, 

exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição daqueles 

aos interessados; 

r) Emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de pedidos de parecer a submeter à 

administração central; 

s)   Coordenar a gestão do arquivo da sua unidade orgânica. 

Artigo 5.º 

Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica – DCAJ 

1 — A DCAJ é dirigida por um chefe de divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — A DCAJ compreende: 

a) Núcleo Administrativo e Jurídico; 

b) Núcleo de Cultura; 

c) Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos; 

d) Serviço de Fiscalização Sanitária. 

3 — Os núcleos são dirigidos por chefes de núcleo, diretamente dependentes do Chefe da Divisão de 

Cultura, Administrativa e Jurídica. 

4 — À DCAJ compete, entre outras, as seguintes funções: 
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a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos núcleos, da subunidade orgânica e dos serviços 

que lhe estão adstritos; 

b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 

c) Organizar e manter atualizado o arquivo da Divisão; 

d) Promover a atualização dos regulamentos municipais; 

e) Promover a elaboração de novos regulamentos municipais. 

5 — O Núcleo Administrativo e Jurídico (NAJ) engloba: 

a) Secção de Expediente Geral; 

b) Serviço Técnico. 

6 — Ao NAJ compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Prestar apoio técnico e administrativo às atividades por si desenvolvidas, bem como pelos 

órgãos e restantes serviços municipais que não disponham de apoio próprio; 

b) Assegurar a direção do pessoal da unidade orgânica; 

c) Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da unidade 

orgânica; 

d) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 

e) Certificar os factos e os atos, que constem dos arquivos da Câmara Municipal, a seu cargo; 

f)   Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços municipais; 

g) Assegurar o expediente geral da Câmara Municipal; 

h) Promover a organização do sistema de registo e controlo da correspondência, assim como a 

atualização do plano de classificação de expediente e arquivo; 

i)  Garantir o normal desenvolvimento e respetivo controlo, de todos os processos de expediente 

geral; 

j)  Assegurar a gestão da atividade de emissão de licenças e a cobrança das taxas regulamentares, 

que não sejam competência de outras unidades orgânicas; 

k) Velar no cumprimento da legalidade dos atos da Câmara Municipal, sugerindo a adoção de 

procedimentos que tenha por adequados e corretos; 

l)  Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas no âmbito da unidade orgânica; 

m) Analisar e dar parecer aos pedidos da ocupação do espaço público municipal; 

n) Analisar e dar parecer aos pedidos de licenciamento de publicidade. 

7 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico-jurídico dos atos administrativos 

municipais; 

b) Promover a divulgação e o conhecimento oportuno das diretivas da União Europeia, bem como 

da legislação, regulamentos e normas essenciais à gestão municipal; 
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c) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, normas e despachos internos respeitantes 

às competências da Câmara Municipal ou seus membros; 

d) Organizar e manter atualizado o registo de pareceres jurídicos publicados ou que venham a 

conhecimento da Câmara Municipal, designadamente por solicitação desta ou dos serviços; 

e) Emitir os pareceres solicitados pelos diferentes serviços do município. 

8 — Ao Núcleo de Cultura compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Estimular a promoção da cultura e programar a atividade cultural do Município, promovendo 

e apoiando iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento cultural da região e o 

alargamento das suas potencialidades, bem como a preservação da sua identidade cultural e o 

intercâmbio cultural nas suas diversas formas de expressão; 

b) Promover a coordenação da ação cultural dos diferentes agentes concelhios, tendo como 

objetivo o inter-associativismo e o desenvolvimento de ações inovadoras e afirmativas da 

criatividade dos agentes locais; 

c) Fomentar e apoiar o associativismo, no âmbito da difusão dos valores culturais do Município e 

da defesa do seu património cultural, planeando e gerindo os apoios às coletividades, 

associações e outros agentes culturais; 

d) Organizar e manter atualizado o inventário dos espaços culturais do Município (salas de 

espetáculo e outros espaços culturais) para fins de conservação, utilização, estatística e 

informação; 

e) Organizar e manter atualizada a listagem das associações existentes para fins de estatística e 

informação; 

f)   Zelar pela manutenção e gestão adequada dos espaços culturais municipais existentes; 

g) Coordenar a elaboração e atualização da carta de equipamentos culturais, regras para a sua 

utilização, princípios de gestão e programação; 

h) Proceder à programação e gestão dos equipamentos culturais municipais; 

i)   Manter atualizado o diagnóstico das condições físicas dos equipamentos; 

j)   Proceder ao apetrechamento dos equipamentos de acordo com as necessidades e em 

conformidade com a legislação em vigor; 

k) Propor critérios de apoio às coletividades, associações e outros agentes culturais, de acordo 

com os regulamentos existentes; 

l)    Analisar e informar os pedidos de apoio efetuados no âmbito do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias; 

m) Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos de 

interesse, através das novas tecnologias disponíveis; 

n) Promover ações de divulgação dos elementos do património material e imaterial do concelho, 

difundindo os seus aspetos socioculturais e históricos, nomeadamente, através da animação de 

museus e do incentivo à sua utilização; 
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o) Dinamizar a atividade cultural do Município através da promoção de iniciativas municipais ou 

de apoio a ações de outros agentes culturais;  

p) Desenvolver a criação, experimentação, inovação, difusão e valorização das atividades 

artísticas; 

q) Assegurar o acesso do público aos diversos domínios da criação artística, convergindo para a 

promoção do primado da pessoa, dos direitos humanos, da cidadania e da qualidade de vida;  

r) Fomentar o interesse das crianças e dos jovens pela cultura;  

s) Promover ações de divulgação do património histórico cultural local; 

t)   Proceder ao levantamento da realidade cultural do Município e desenvolver as atuações 

necessárias à preservação da sua identidade cultural; 

u) Incentivar o associativismo no que respeita à difusão dos valores culturais e de defesa do 

património;  

v) Elaborar regras/normas/manuais para a utilização dos espaços culturais existentes ou que 

venham a existir; 

w) Prever, criar e implementar princípios de gestão e programação cultural; 

x) Promover o intercâmbio das diversas formas de expressão cultural do Município, tradicionais 

ou emergentes, no espaço nacional ou no estrangeiro, de forma a permitir o contacto dos 

Munícipes com outras manifestações culturais;  

y) Propor a realização ou renovação de protocolos com os agentes culturais do Concelho; 

z) Promover ações de defesa, salvaguarda e conservação do património histórico existente no 

Município, dinamizando ações para o seu conhecimento e incutindo, nos Munícipes, o gosto 

pela sua conservação;  

aa) Propor aos órgãos competentes a publicação ou apoio à publicação de obras ou outros 

suportes de difusão dos valores culturais do Concelho;  

bb) Promover ou apoiar a realização de exposições temporárias em diferentes suportes;  

cc) Promover a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e divulgação do 

património cultural do Município;  

dd) Preparar e acompanhar processos que visem o financiamento de ações de âmbito cultural;  

ee) Orientar os serviços prestados considerando que os mesmos devem refletir as tendências 

atuais, de qualidade, de acessibilidade e de atualização permanente, privilegiando as 

tecnologias de informação e comunicação;  

ff) De uma forma geral, o exercício de competências que a lei atribui ou venha a atribuir ao 

Município, na área da Cultura; 

gg) Garantir o tratamento técnico dos seus recursos, considerando que devem ser adequados e 

acessíveis a todos os grupos da comunidade;  

hh) Assegurar a atualização permanente dos fundos obedecendo a critérios de diversidade 

temática, de pluralidade de opiniões e de diversidade de suportes; 

ii) Garantir o tratamento e a disponibilização de informação relevante em formato digital;  
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jj) Garantir a gestão do empréstimo e circulação de documentos;  

kk) Promover e/ou apoiar ações, no âmbito das artes e do espetáculo, exposições, visitas guiadas, 

ações de formação, colóquios, conferências, seminários, sessões de leitura, apresentações de 

livros, tertúlias, entre outras de manifesto interesse;  

ll) Assegurar a informação especializada ao leitor/utilizador;  

mm) Apoiar a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares; 

nn) Promover atividades de cooperação com outras bibliotecas e instituições;  

oo) Avaliar o interesse da autarquia na aceitação de doações, heranças e legados, no âmbito da 

sua competência;  

pp) Orientar os serviços prestados de acordo com as necessidades dos utilizadores, considerando 

que os mesmos devem refletir as tendências atuais, de qualidade e de atualização permanente;  

qq) Assegurar as atividades de leitura pública na biblioteca municipal, numa perspetiva dinâmica, 

criativa e descentralizadora, no sentido da promoção da leitura e do apoio bibliotecário aos 

diversos núcleos populacionais; 

rr) Assegurar as atividades necessárias ao desenvolvimento de uma política do livro em 

adequação com os objetivos definidos pela Câmara Municipal para esse setor e estabelecer 

parcerias com as instituições adequadas para o efeito; 

ss) Assegurar o tratamento normalizado dos documentos e das informações sobre diversos 

suportes e garantir a sua difusão, utilizando para isso as tecnologias disponíveis e adequando, 

tanto quanto possível, os modos de difusão aos diversos grupos sociais do concelho, nas suas 

necessidades de fruição ou aprendizagem; 

tt) Assegurar a gestão de fundo documental que satisfaça as necessidades do cidadão e dos vários 

grupos sociais do concelho, nomeadamente nas áreas da educação, informação, ocupação dos 

tempos livres e desenvolvimento pessoal e cultural, garantindo a sua coerência, atualização, 

organização, conservação e livre acesso; 

uu) Constituir, atualizar e conservar uma coleção de fundo local que permita o conhecimento, o 

estudo e a difusão da história e da herança cultural do concelho; 

vv) Garantir e apoiar a atividade e desenvolvimento da Rede de Bibliotecas de Vagos; 

ww) Dinamizar e desenvolver núcleos da biblioteca, nomeadamente a biblioteca de praia e 

bibliotecas itinerantes. 

9 — O Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos engloba os seguintes serviços:  

a) Serviço de Ambiente; 

b) Serviços Urbanos. 

10 — Ao Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos compete, entre outras as seguintes funções: 

a) Assegurar a direção do pessoal da unidade orgânica; 

b) Garantir o bom e regular funcionamento dos serviços que lhe estão adstritos; 

c) Articular as atividades do Serviço de Ambiente e dos Serviços Urbanos com os restantes serviços 

da autarquia; 
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d) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação e 

orçamentação na atividade da DCAJ. 

11 — Ao Serviço de Ambiente compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do Ambiente no Município, nas suas 

diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para salvaguardar e melhorar as condições 

gerais existentes, com especial atenção à incidência na saúde pública;  

b) Realizar e promover ações de sensibilização da população para a necessidade de proteção do 

ambiente; 

c) Participar nos estudos, projetos e planos com incidência na área ambiental; 

d) Proceder ao levantamento de fontes poluidoras, nomeadamente focos de montureiras e planear, 

coordenar e zelar pela execução das ações necessárias à extinção dessas fontes; 

e) Fiscalizar o serviço prestado pela empresa concessionária da Recolha de Resíduos Urbanos e 

reportar superiormente as inconformidades detetadas; 

f)   Promover e incentivar a participação da população na aplicação de uma política de separação 

de resíduos. 

12 — Aos Serviços Urbanos competem, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar a limpeza dos espaços públicos; 

b) Tratar da limpeza nos edifícios municipais, nomeadamente, serviços da Câmara Municipal, 

Mercados, Biblioteca Municipal, entre outros; 

c) Assegurar o serviço de transportes de passageiros do município; 

d) Assegurar a manutenção e conservação da sinalética no concelho; 

e) Promover a execução de projetos de implementação e alteração da sinalética das vias de 

comunicação no concelho;  

f)   Coordenar a colocação, substituição e manutenção da sinalização rodoviária; 

g) Realizar a abertura e o encerramento dos mercados e feiras municipais e cuidar da vigilância 

das respetivas instalações; 

h) Zelar pelas condições de circulação e boa ordem dentro dos mercados municipais; 

i)   Assegurar a manutenção e limpeza do cemitério municipal; 

j)   Realizar a abertura e aterro de sepulturas e o depósito e o levantamento de restos mortais. 

13 — Ao Serviço de Fiscalização Sanitária, coordenado por um médico veterinário, compete, entre outras, 

as seguintes funções: 

a) Coordenar e promover todas as ações necessárias, nas áreas da sua competência, 

nomeadamente, higiene pública veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e fiscalização 

higio-sanitária, profilaxia e vigilância epidemiológica; 

b) Proceder à fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições e concursos de animais; 

c) Assegurar toda a informação que lhe seja solicitada; 

d) Fazer cumprir todas as disposições legais constantes em legislação em vigor. 

Artigo 6.º 
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Divisão de Urbanismo – DU 

1 — A DU é dirigida por um chefe de divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — A DU compreende: 

a) Secção Administrativa; 

b) Serviço Técnico. 

3 — À DU compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento do serviço e da subunidade orgânica, que lhe estão 

adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram; 

b) Assegurar o cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; 

c) Organizar e manter atualizado o arquivo da Divisão; 

d) Propor matérias, a serem incluídas em posturas e em regulamentos de urbanização e 

edificação, bem como a revisão dos existentes. 

4 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Analisar e dar parecer sobre projetos de obras de edificação e de urbanização, trabalhos de 

remodelação dos terrenos, projetos de especialidades, quer de iniciativa particular, quer de 

ação municipal; 

b) Analisar e dar parecer aos pedidos dos particulares, relativos a obras de edificação isentas 

ou dispensadas de autorização ou licenciamento; 

c) Analisar e dar parecer aos pedidos de prorrogação de autorizações, e de licenças de obras de 

edificação; 

d) Analisar e dar parecer aos pedidos de ocupação do espaço público municipal, em sede do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação;  

e) Dar cumprimento às orientações estabelecidas no Plano Diretor Municipal e em todos os 

outros planos; 

f)   Propor matérias, a serem incluídas em posturas e regulamentos de urbanização e de 

edificação, bem como a revisão dos mesmos; 

g) Analisar e dar parecer técnico, na sua área de competência, sobre os pedidos de particulares, 

referentes a construções e loteamentos. 

Artigo 7.º 

Divisão de Serviços Operacionais – DSO 

1 — A DSO é dirigida por um chefe de divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal.  

2 — A DSO compreende: 

a) Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho; 

b) Secção de Serviços Operacionais: 

i) Setor de Máquinas, Viaturas e Manutenção; 

ii) Setor de Edifícios; 
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iii) Setor de Espaços Verdes; 

iv) Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas. 

c) Serviço Técnico. 

3 — À DSO compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento do núcleo, do serviço, da subunidade orgânica e dos 

setores e que lhe estão adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram; 

b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

Presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 

c) Dirigir e controlar as obras que a Câmara Municipal entenda efetuar, por administração direta; 

d) Proceder ao registo dos acidentes, elaborando os relatórios respetivos, contendo a informação 

dos custos resultantes da indemnização dos danos próprios e de terceiros, bem como apurar as 

eventuais causas. 

4 — O Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente 

dependente do Chefe da Divisão de Serviços Operacionais. 

5 — Ao Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho compete, entre outras, as seguintes funções:  

a) Identificação dos perigos e a avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores; 

b) Fazer respeitar os regulamentos e normas técnicas; 

c) Vigiar e alertar os trabalhadores para os perigos constantes; 

d) Efetuar inspeções periódicas de verificação dos locais de trabalho visando analisar o 

cumprimento das medidas preventivas e corretivas adotadas; 

e) Propor as aquisições necessárias relativas a fardamentos e outros equipamentos de proteção 

coletiva e individual; 

f)   Suprimir as causas suscetíveis de ocasionar acidentes em serviço, quer sejam técnicas quer 

humanas; 

g) Manter disponíveis os resultados das avaliações de riscos especiais relativos aos grupos de 

trabalhadores a eles expostos; 

h) Dar andamento às participações dos sinistrados, quando o acidente ocorra em serviço; 

i)   Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas representativas na definição das 

políticas de prevenção, segurança e saúde no trabalho; 

j)   Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em 

vista o aumento da produtividade e eficácia dos serviços municipais; 

k) Definir uma política de prevenção de riscos profissionais de forma a diminuir os acidentes de 

trabalho e as doenças profissionais; 

l)   Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, resistência à mudança ou outra conflitualidade 

no trabalho, que revelem, como causa próxima, a perda da aptidão física e equilíbrio 

psicossocial, provocada pelas condições em que o trabalho é prestado; 

m) Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de trabalho 

não constituam risco para a saúde dos trabalhadores; 
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n) Substituir os elementos perigosos por outros que não ponham em risco a segurança e saúde dos 

trabalhadores; 

o) Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores e chefias no âmbito da 

segurança e saúde no trabalho; 

p) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e utensílios de 

trabalho nas devidas condições de segurança; 

q) Marcação dos Exames Médicos de Admissão, Iniciais, Periódicos e Ocasionais previstos na 

legislação, a realizar nas instalações da Câmara Municipal para o universo dos trabalhadores, 

em colaboração com a Secção de Recursos Humanos; 

r) Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores da autarquia, bem como a organização e 

manutenção dos registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador, 

em colaboração com a Secção de Recursos Humanos. 

6 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções:  

a) Elaborar projetos; 

b) Participar na fiscalização de obras. 

Artigo 8.º 

Divisão de Gestão Financeira – DGF 

1 — A DGF é dirigida por um chefe de divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — A DGF compreende: 

a) Núcleo de Aprovisionamento; 

b) Secção de Património; 

c) Serviço de Contabilidade. 

3 — À DGF compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento do núcleo, dos serviços e das subunidades orgânicas 

que lhe estão adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram; 

b) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente da 

Câmara Municipal, nas áreas que lhe compete; 

c) Assegurar a preparação do projeto das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, a submeter 

à apreciação da Câmara Municipal, procedendo à necessária coordenação e análise dos 

elementos de informação, de previsão e classificação de receitas e despesas; 

d) Promover a execução do orçamento, procedendo às respetivas revisões e alterações; 

e) Garantir o controlo financeiro dos instrumentos previsionais de planeamento e orçamentação 

aprovados; 

f)   Assegurar a organização, para aprovação superior, dentro dos prazos estabelecidos, dos 

documentos de prestação de contas obrigatórios e do relatório de atividades, devidamente 

instruídos; 
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g) Garantir o envio, depois de aprovados, dos documentos previsionais e de prestação de contas 

obrigatórios às entidades competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

h) Elaborar os estudos para a obtenção de créditos e garantias, junto de instituições financeiras; 

i)    Zelar pela arrecadação de receitas, e planear as ações inerentes aos pagamentos; 

j)    Apresentar estudos, assim como propor formas e fontes de financiamento da autarquia local; 

k) Elaborar o planeamento financeiro, e manter os responsáveis informados sobre a situação 

económico -financeira da autarquia local; 

l)    Promover a execução e o controlo do plano de atividades, assim como do orçamento da 

unidade orgânica; 

m)  Organizar, e apresentar à Câmara Municipal, os indicadores de gestão, dados estatísticos, 

gráficos e outros elementos de estudo gerados pelas unidades orgânicas responsáveis, que 

permitam avaliar e comparar os resultados das atividades, e outros dados indispensáveis à 

apreciação do desempenho dos serviços; 

n) Acompanhar a evolução das contas correntes bancárias, propondo medidas para a sua boa 

gestão; 

o) Visar balancetes de tesouraria, subscrever e visar os documentos de despesa. 

4 — O Núcleo de Aprovisionamento é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Chefe 

da Divisão de Gestão Financeira. 

5 — Ao Núcleo de Aprovisionamento, de que faz parte a Secção de Aprovisionamento e o Serviço Técnico, 

compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Promoção da contratação de bens e serviços e acompanhamento da execução dos 

procedimentos; 

b) Controlo de stocks de material à sua guarda; 

c) Realização de procedimentos concursais na aquisição de bens e serviços e acompanhamento 

dos procedimentos em todas as suas fases; 

d) Gerir o sistema centralizado de aprovisionamento, tendo em vista o abastecimento de bens e 

serviços comuns à generalidade dos serviços do Município; 

e) Instruir e remeter os processos para fiscalização do Tribunal de Contas.  

 6 — Ao Serviço de Contabilidade compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, reunindo todos os 

elementos necessários para esse fim; 

b) Acompanhar a execução dos documentos referidos na alínea anterior, introduzindo as 

modificações que se imponham, ou sejam recomendadas; 

c) Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual e do plano de 

atividade municipal; 

d) Fornecer dados para a elaboração de estudos económico-financeiros, que fundamentem 

decisões respeitantes a receitas e despesas, bem como o recurso a operações de crédito; 
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e) Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis, em matéria de realização de 

despesas; 

f)   Executar a atualização sistemática de todos os registos contabilísticos e a correta classificação 

dos justificativos, de acordo com as disposições legais e o regulamento interno em vigor; 

g) Emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidações a 

terceiros; 

h) Proceder, diariamente, à receção e conferência das guias de receita, bem como ao seu registo, 

nas respetivas contas correntes e no diário correspondente; 

i)   Elaborar o resumo diário de despesa; 

j)   Proceder à conferência dos diários de tesouraria com os de receita e despesa; 

k) Realizar a verificação e registo das guias de anulação de receita, nas respetivas contas correntes 

e no diário de tesouraria; 

l)   Conferir, e promover, a regularização dos fundos de maneio, nos prazos legais; 

m) Organizar, controlar e arquivar todos os documentos de receita e despesa; 

n) Receber as requisições externas, para respetivo compromisso de dotação orçamental; 

o) Registar, e manter atualizadas, as contas correntes de terceiros; 

p) Elaborar, e verificar, os mapas de contabilidade de custos ou de gestão, definidos no normativo 

contabilístico aplicável; 

q) Processar, e liquidar, juros e empréstimos; 

r) Realizar a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, designadamente, 

os fundos transferidos do Orçamento do Estado e os impostos municipais; 

s) Proceder ao registo, nas respetivas contas correntes, dos documentos de receita e de despesa, 

nomeadamente, de guias de receita virtual, de ordens de pagamento a fornecedores, de 

remunerações e operações de tesouraria; 

t)   Reunir os elementos necessários, e elaborar guias de pagamento das obrigações fiscais e 

demais operações de tesouraria; 

u) Proceder à conferência diária dos balancetes da tesouraria, e dos documentos de despesa 

remetidos pela mesma; 

v) Colaborar na preparação e organização dos documentos finais de prestação de contas 

obrigatórios, nomeadamente, o balanço, a demonstração de resultados, mapas de execução 

orçamental, anexos às demonstrações financeiras, fluxos de caixa e o relatório de gestão, 

reunindo todos os elementos necessários para esse fim, de acordo com o normativo 

contabilístico em vigor e submetê-los à aprovação da Câmara Municipal; 

w) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente aprovados, 

bem como cópias destes e dos documentos previsionais, a outras entidades; 

x) Efetuar todas as operações que envolvam entradas e saídas de fundos e registo nos respetivos 

documentos em conformidade com as regras legais e regulamentos aplicáveis:  

i. Recebimentos e pagamentos em caixa, quando aplicável; 
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ii. Recebimentos e pagamentos eletrónicos; 

iii. Emissão e registo de cheques e transferências nas contas-correntes com instituições de 

crédito; 

iv. Assegurar os depósitos e o controlo das contas bancárias tituladas pela autarquia; 

v. Apuramento diário de contas. 

y) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas. 

Artigo 9.º 

Divisão de Planeamento e Obras Públicas – DPOP 

1 — A DPOP é dirigida por um chefe de divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — A DPOP compreende: 

a) Secção Administrativa; 

b) Serviço Técnico.  

3 — À DPOP compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento da subunidade orgânica e do serviço que lhe estão 

adstritos, bem como a direção do pessoal que os integram; 

b) Organizar e manter atualizado o arquivo dos projetos elaborados. 

4 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Elaboração de projetos definidos pela Câmara Municipal; 

b) Fiscalização e acompanhamento técnico de obras municipais; 

c) Gestão dos serviços na área das edificações da responsabilidade do município, designadamente, 

em matéria de projetos, desenho, topografia e fiscalização de obras, bem como do pessoal 

administrativo necessário à prossecução dos objetivos; 

d) Dirigir, e controlar, as obras relativas a edificações que a Câmara Municipal entenda efetuar 

por empreitada; 

e) Assegurar as funções relativas à planificação, execução, fiscalização e controlo dos projetos 

previstos no plano de atividades, e que a Câmara Municipal delibere levar a efeito; 

f)   Analisar e dar parecer sobre os estudos e projetos na área do ordenamento do território e 

urbanismo; 

g) Elaborar os processos de revisão, alteração e suspensão dos planos municipais de ordenamento 

do território; 

h) Dar cumprimento às orientações estabelecidas nos planos municipais de ordenamento do 

território em vigor no concelho; 

i)   Efetuar o controlo e arquivo dos processos de intervenção na área do ordenamento do 

território e do urbanismo, de iniciativa municipal; 

j)   Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos, análises técnicas e informações de apoio; 

k) Elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais, bem como elaboração de desenhos 

técnicos. 
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Artigo 10.º 

Núcleo de Recursos Humanos – NRH 

1 — O NRH é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 

Coordenação. 

2 — O NRH engloba: 

a) Secção de Recursos Humanos; 

b) Serviço Técnico. 

3 — Ao NRH compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento do serviço e da subunidade orgânica que lhe estão 

adstritos, bem como a direção do pessoal da unidade orgânica; 

b) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação e 

orçamentação na atividade do Departamento de Coordenação; 

c) Colaborar no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação interna de forma a garantir 

a disponibilização, a todos os trabalhadores, de informação do respetivo interesse; 

d) Promover estudos e iniciativas de otimização e racionalização de recursos e de procedimentos 

internos de trabalho, numa perspetiva de transversalidade, de partilha de recursos e de gestão 

do funcionamento da unidade orgânica com maior eficácia e eficiência; 

e) Gerir as atividades relacionadas com a função Recursos Humanos, designadamente: 

i. Recrutamento e seleção; 

ii. Avaliação do desempenho; 

iii. Formação profissional; 

iv. Gestão de carreiras; 

v. Remunerações e abonos. 

4 — Ao Serviço Técnico compete entre outras, as seguintes funções: 

a) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à 

racionalização dos recursos humanos; 

b) Proceder à análise, estudo e proposta de normas, regulamentos e políticas de recursos humanos; 

c) Proceder à elaboração do mapa de pessoal;  

d) Elaborar o mapa anual de encargos com pessoal a integrar a proposta de orçamento anual; 

e) Assegurar as ações necessárias à abertura e tramitação dos processos de recrutamento e 

seleção de trabalhadores; 

f)   Executar os procedimentos administrativos relacionados com a gestão de recursos humanos, 

designadamente com a contratação, alteração do posicionamento remuneratório e mobilidade; 

g) Promover a elaboração de perfis de competências e respetivas funções; 

h) Promover ações de acolhimento e integração dos trabalhadores, assegurando a sua 

identificação com a missão, visão e valores do Município; 

i)   Organizar e acompanhar o processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores; 
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j)   Realizar o levantamento de necessidades e colaborar na definição de prioridades de formação 

e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores; 

k) Prestar informações e elaborar pareceres sobre as matérias inerentes à sua atividade; 

l)   Assegurar os procedimentos relativos a estágios curriculares e profissionais; 

m) Registar os pedidos de acumulação de funções. 

Artigo 11.º 

Núcleo de Desenvolvimento Económico – NDE 

1 — O NDE é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 

Coordenação. 

2 — Ao NDE compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Estudo e desenvolvimento de campanhas para atração de investimento empresarial, gestão de 

contactos com o meio empresarial; 

b) Acompanhamento em missões empresariais, quando estas exijam tradução entre as partes; 

c) Projetos e programas de apoio ao desenvolvimento socioeconómico local: análise e elaboração 

de formas de incentivo ao empreendedorismo e captação de investimento (incubadora, SAE, 

comércio local); 

d) Estruturação, implementação e operacionalização do SAE (Serviço de Apoio ao Empresário); 

e) Divulgação e promoção das atividades do NDE (newsletters, redes sociais, feiras); 

f)   Coordenação de projetos de educação não formal e desenvolvimentos de competências (jovens 

e técnicos de juventude). 

Artigo 12.º 

Núcleo de Energia e Manutenção de Infraestruturas – NEMI 

1 — O NEMI é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 

Coordenação. 

2 — Ao NEMI compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Promover a gestão e a planificação da manutenção dos edifícios municipais; 

b) Assegurar e promover a boa gestão da iluminação pública; 

c) Estudo e adoção de medidas no âmbito da eficiência energética nos edifícios municipais; 

d) Verificação do cumprimento dos contratos na área energética; 

e) Elaboração de projetos na área de infraestruturas elétricas e telecomunicações; 

f)   Organização e verificação das inspeções/manutenções dos elevadores, monta-cargas e 

ascensores; 

g) Apoiar as restantes unidades orgânicas na organização/coordenação das atividades e eventos 

por elas promovidos. 

Artigo 13.º 

Núcleo de Fiscalização Municipal – NFM  

1 — O NFM é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 

Coordenação. 
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2 — O NFM engloba os seguintes serviços:  

a) Serviço Técnico; 

b) Serviço de Fiscalização Municipal. 

3 — Ao NFM compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Dar cumprimento ao Regulamento Municipal de Fiscalização de Operações Urbanísticas; 

b) Colaborar com todos os serviços municipais; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do Município; 

d) Zelar pelo cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente 

da Câmara no domínio da urbanização e edificação, ocupação da via pública, publicidade, 

atividades económicas e todas as outras atividades, licenciamentos ou autorizações em que o 

Município seja entidade coordenadora ou licenciadora; 

e) Elaborar as notificações, autos de notícia e autos de embargo, sempre que aplicável; 

f)   Proceder ao controlo regular e preventivo nos diversos domínios de utilização, ocupação e uso 

do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, tendo em vista evitar factos 

consumados, autuando todas as infrações detetadas; 

g) Realizar os procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidas por lei, norma, 

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior; 

h) Efetuar a fiscalização sucessiva das autorizações com dispensa de requisitos, efetuadas no 

balcão do empreendedor, além dos mercados municipais, comércio a retalho/grosso não 

sedentário, no âmbito do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 

Serviços e Restauração; 

i)   Efetuar a fiscalização sucessiva das comunicações efetuadas no balcão do empreendedor, no 

âmbito do Sistema de Industria Responsável (SIR). 

4 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, e especialmente, as seguintes funções: 

a) Proceder ao controlo regular e preventivo nos diversos domínios de utilização, ocupação e uso 

do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, tendo em vista evitar factos 

consumados, autuando todas as infrações detetadas; 

b) Efetuar a fiscalização sucessiva das autorizações com dispensa de requisitos, efetuadas no 

balcão do empreendedor, além dos mercados municipais, comércio a retalho/grosso não 

sedentário, no âmbito do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 

Serviços e Restauração; 

c) Efetuar a fiscalização sucessiva das comunicações efetuadas no balcão do empreendedor, no 

âmbito do Sistema de Industria Responsável (SIR); 

d) Participar, sempre que convocados, nas comissões de vistorias a realizar por técnicos da 

Câmara Municipal; 

e) Realizar os procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidas por lei, norma, 

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior. 

5 — Ao Serviço de Fiscalização Municipal compete, entre outras, as seguintes funções: 
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a) Colaborar com todos os serviços municipais; 

b) Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do Município;  

c) Zelar pelo cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente 

da Câmara no domínio da urbanização e edificação, ocupação da via pública, publicidade, 

atividades económicas e todas as outras atividades, licenciamentos ou autorizações em que o 

município seja entidade coordenadora ou licenciadora; 

d) Elaborar as notificações, autos de notícia e autos de embargo, quando aplicável; 

e) Proceder ao controlo regular e preventivo nos diversos domínios de utilização, ocupação e uso 

do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, tendo em vista evitar factos 

consumados, autuando todas as infrações detetadas; 

f)   Efetuar os procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidas por lei, norma, 

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior. 

Artigo 14.º 

Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao Cidadão – NMAeAC 

1 — O NMAeAC é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento 

de Coordenação. 

2 — O NMAeAC engloba: 

a) Secção de Atendimento ao Cidadão; 

b) Serviço Técnico. 

3 — Ao NMAeAC compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Recolher, estruturar e disponibilizar informação dos vários serviços do município, emitindo os 

respetivos relatórios, por forma a contribuir para a otimização do desempenho das suas 

funções; 

b) Promover a adoção de medidas que visem a substituição da comunicação em papel por 

comunicação digital, nomeadamente, a desmaterialização da correspondência, a utilização de 

plataformas digitais interoperáveis dentro da Administração Pública, a utilização de 

assinaturas eletrónicas qualificadas e o recurso a sistemas de notificação eletrónica das 

comunicações da Administração Pública com os cidadãos e com as empresas; 

c) Assegurar a conceção e implementação do sistema de informação geográfica e manter 

atualizada a cartografia digital do município; 

d) Desenvolver estratégias que visem a melhoria do desempenho da autarquia e da relação com o 

cidadão, promovendo a qualidade dos serviços municipais; 

e) Promover as ações conducentes à gestão do conhecimento, concebendo e implementando 

processos de inovação que potenciem a eficiência de processos organizacionais; 

f)   Assegurar a gestão de todo o atendimento, centralizando-o numa perspetiva integrada através 

dos vários canais, nos diferentes serviços autárquicos, garantindo o correto encaminhamento 

dos processos resultantes das ações de atendimento; 
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g) Assegurar a articulação e comunicação, formal e informal, com as restantes unidades 

orgânicas, garantindo, assim, a eficiência e eficácia dos serviços; 

h) Assegurar a gestão do Espaço do Cidadão; 

i)    Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara 

Municipal. 

4 — Ao Serviço Técnico compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar, em coordenação com os diversos serviços municipais, a audição regular das 

necessidades e satisfação dos munícipes/utentes; 

b) Garantir a gestão integrada de processos e suas atividades com recurso a plataformas 

tecnológicas de monitorização; 

c) Promover a modernização administrativa através da uniformização, desburocratização e 

simplificação de procedimentos e da adoção de metodologias de trabalho que permitam 

aumentar a eficiência dos serviços; 

d) Dar apoio a todas as iniciativas tomadas pelos restantes serviços municipais, no sentido da 

desburocratização e da modernização administrativa; 

e) Promover, em conjunto com os restantes serviços municipais, a criação de normas, 

procedimentos e instruções de trabalho, nos quais se descreva detalhadamente a forma 

normalizada de realizar determinada atividade; 

f)   Promover processos de normalização documental da Câmara Municipal; 

g) Conceber e implementar o SIG, considerando as necessidades da autarquia, uma melhor gestão 

pública dos recursos e ganhos de produtividade, interoperabilidade e integração com bases de 

dados administrativas; 

h) Gerir e garantir a proteção da Informação Geográfica, nomeadamente cartografia, 

ortofotocartografia e informação geográfica bem como de origem topográfica; 

i)   Implementar e manter a rede de apoio topográfica de âmbito municipal; 

j)   Produzir e apoiar o desenvolvimento de conteúdos geográficos para propósitos diversos; 

k) Prestar apoio aos serviços do município na georreferenciação de informação alfanumérica e na 

elaboração de trabalhos de análise espacial; 

l)   Proceder à conversão da informação cartográfica e temática para formato SIG; 

m) Atribuir endereços, elaborar propostas de toponímia de rede viária e de atribuição de números 

de polícia; 

n) Promover a elaboração de protocolos para partilha de informação geográfica com entidades 

externas; 

o) Promover a aquisição, edição e disponibilização das redes de infraestruturas de 

responsabilidade municipal e do cadastro de propriedades da Câmara Municipal; 

p) Proceder ao levantamento e correção dos Limites Administrativos; 

q) Assegurar a organização topográfica e cadastral do território, nomeadamente, no âmbito do 

SIG; 
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r) Manter atualizado o cadastro da sinalética existente no concelho, por freguesia. 

Artigo 15.º 

Núcleo de Sistemas de Informação – NSI 

1 — O NSI é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 

Coordenação. 

2 — Ao NSI compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Colaborar na definição das políticas, no desenvolvimento e na contratação dos sistemas e 

tecnologias de informação, bem como estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de 

informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas 

adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos serviços; 

b) Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do Município; 

c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados e 

estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso e 

níveis de confidencialidade da informação; 

d) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e 

especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação; 

e) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a formação e o apoio a 

utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou projetados; 

f)   Assegurar a conceção e a manutenção das infraestruturas tecnológicas; 

g) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, designadamente, os sistemas 

operativos e utilitários associados, os sistemas de gestão de redes informáticas, de base de 

dados, e todas as aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e 

operacionalidade; 

h) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, de 

forma a otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os incidentes de 

exploração, e elaborar as normas e a documentação técnica a que deva obedecer a respetiva 

operação; 

i)   Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da 

informação armazenada, processada e transportada nos sistemas de processamento e redes de 

comunicação utilizados; 

j)    Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais de processamento e de 

comunicação de dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base e 

definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização de todos os 

sistemas instalados; 

k) Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servidores, 

dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, 

assegurando a respetiva manutenção e atualização; 
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l)   Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos 

sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribuir, 

otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e desencadear as ações de 

regularização requeridas; 

m) Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do 

equipamento e dos suportes de informação; 

n) Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica dos sistemas de informação, especificando 

as aplicações e programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de dados e os 

esquemas de processamento; 

o) Prestar apoio a todos os serviços e órgãos municipais, mediante a implementação e introdução 

de meios e processos eletrónicos de tratamento da informação; 

p) Elaborar estudos no âmbito do serviço; 

q) Executar as tarefas de recolha automática da informação, das aplicações e rotinas que devam 

ser implementadas nos equipamentos atribuídos; 

r) Promover, programar, organizar e apoiar a informatização dos serviços, em conformidade com 

as exigências de cada um deles; 

s) Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a adequada manutenção e 

proteção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte, através das necessárias 

cópias de segurança e, quando caso disso, recuperações da informação neles contida; 

t)   Executar todas as aplicações de gestão, indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços 

municipais; 

u) Manter todo o equipamento e o software de exploração, em condições operacionais; 

v) Conceber e aplicar uma política de segurança de proteção de dados. 

Artigo 16.º 

Núcleo de Educação, Desporto e Juventude – NEDJ  

1 — O NEDJ é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — O NEDJ engloba os seguintes serviços:  

a) Serviço de Educação; 

b) Serviço de Desporto e Juventude. 

3 — Ao NEDJ compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assegurar o bom e regular funcionamento dos serviços que lhe estão adstritos bem como a 

direção do pessoal da unidade orgânica; 

b) Promover a execução e o controlo do plano de atividades; 

c) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do respetivo 

presidente ou dos vereadores com competências delegadas, nas áreas que lhe competem; 

d) Criar e manter dispositivos permanentes de comunicação interna e externa; 
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e) Promover o levantamento das necessidades de equipamentos na sua área de competência, 

colaborando com outros serviços camarários no processo de planeamento e construção de 

equipamentos; 

f)   Assegurar a gestão das instalações e equipamentos da sua competência; 

g) Apresentar propostas de normas de funcionamento e utilização das instalações e equipamentos 

a seu cargo; 

h) Desenvolver ações conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e Cooperação, 

Protocolos ou Contratos-Programa com diferentes instituições e entidades; 

i)   Estudar e implementar instrumentos e ações de apoio à juventude, em articulação com os 

demais serviços e outras entidades; 

j)   Propor e desenvolver ações de ocupação dos tempos livres da população, nas suas áreas de 

competência, em estreita articulação com os demais serviços e outras entidades. 

4 — Ao Serviço de Educação compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Garantir a representação do Município em comissões, delegações, ou outros grupos 

constituídos para apreciar matérias da sua área de competência; 

b) Garantir e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 

c) Elaborar estudos sobre a rede escolar do concelho; 

d) Elaborar estudos sobre a situação educativa da rede escolar; 

e) Apresentar propostas para o desenvolvimento da rede escolar; 

f)   Coligir, sistematizar e tratar a informação sobre o sistema educativo concelhio e população 

escolar, assim como, a sua evolução; 

g) Proceder à monitorização e revisão da Carta Educativa para o concelho de Vagos em 

articulação com os restantes serviços e unidades orgânicas com competências sobre o assunto; 

h) Colaborar com a comunidade educativa local em projetos e iniciativas que potenciem a função 

social da escola; 

i)   Apoiar as experiências educativas inovadoras, quer da iniciativa da Escola, quer de outras 

instituições; 

j)   Promover a cooperação com os agentes e instituições educativas, quer ao nível da definição 

de estratégias, quer ao nível do apoio e incentivo a projetos de parceria que potenciem a função 

cultural e social da escola; 

k) Promover a articulação entre os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e 

privada, com vista à racionalização e complementaridade das ofertas educativas; 

l)   Assegurar a gestão do pessoal não docente ao nível da afetação de trabalhadores, em 

colaboração com os serviços técnicos competentes; 

m) Organizar e gerir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 

procedendo ao apetrechamento dos refeitórios e espaços de refeições; 

n) Organizar e gerir as Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-escolar; 
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o) Executar as tarefas e ações abrangidas pela competência da Câmara Municipal em matéria 

educativa, nomeadamente quanto à gestão de transportes escolares; 

p) Gerir o programa municipal de apoio ao funcionamento administrativo e pedagógico dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em colaboração com 

os serviços competentes; 

q) Gerir, em colaboração com os serviços competentes, o programa municipal de apoio à 

realização de visitas de estudo; 

r) Manter atualizado o diagnóstico das condições físicas do parque escolar; 

s) Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré-escolar 

e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente, quanto à manutenção de edifícios e 

logradouros, em colaboração com os serviços técnicos competentes; 

t)   Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, os processos conducentes ao registo 

patrimonial dos edifícios escolares; 

u) Assegurar a gestão de equipamentos educativos dos estabelecimentos da Educação Pré-escolar 

e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente, quanto à dotação de mobiliário, equipamento 

informático, material didático e equipamento lúdico de exterior, em colaboração com os 

serviços competentes; 

v) Proceder, em estreita colaboração com os serviços competentes, à atualização do inventário de 

material didático, equipamento informático, equipamento lúdico de exterior e mobiliário dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 

w) Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, a implementação e concretização dos 

planos de emergência dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico; 

x) Implementar e apoiar as bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino 

básico; 

y) Apoiar as atividades desenvolvidas no âmbito da Rede de Bibliotecas de Vagos; 

z) Colaborar com entidades diversas na formação de agentes educativos; 

aa) Promover e apoiar ações conducentes ao incremento da utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação no processo educativo. 

5 — Ao Serviço de Desporto e Juventude compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Garantir a representação do Município em comissões, delegações ou outros grupos constituídos 

para apreciar matérias da sua área de competência; 

b) Garantir e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Juventude; 

c) Elaborar estudos e apresentar propostas de desenvolvimento sobre a situação desportiva do 

concelho no que diz respeito aos equipamentos desportivos e recreativos, bem como à 

organização de atividades e eventos; 

d) Organizar e gerir, em colaboração com os demais serviços, os Programas Municipais da sua 

competência; 
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e) Assegurar a gestão do pessoal ao nível da afetação de trabalhadores, em colaboração com os 

serviços técnicos competentes; 

f)   Proceder à elaboração, monitorização e revisão da Carta Desportiva do concelho de Vagos; 

g) Colaborar com a comunidade local em projetos e iniciativas que promovam a atividade 

desportiva e o desporto; 

h) Acompanhar, em colaboração com o serviço competente, os processos conducentes ao registo 

patrimonial dos edifícios e equipamentos desportivos; 

i)   Proceder, em estreita colaboração com os serviços competentes, à atualização do inventário 

de material e equipamento afeto ao serviço; 

j)   Executar as tarefas e ações abrangidas pela competência da Câmara Municipal em matéria 

desportiva; 

k) Colaborar com entidades diversas na formação de agentes desportivos. 

Artigo 17.º 

Núcleo de Ação Social – NAS  

1 — O NAS é dirigido por um chefe de núcleo, diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

2 — Ao NAS compete, entre outras, as seguintes funções: 

a)  Executar as medidas de política social, designadamente, as de apoio à infância, jovens, idosos, 

população ativa e deficiência, que forem aprovadas pela Câmara Municipal, no domínio das 

suas atribuições e de acordo com os instrumentos de planeamento social do município; 

b) Executar as atribuições do município na área da ação social escolar, nomeadamente quanto aos 

auxílios económicos; 

c) Determinar as carências habitacionais no concelho e manter atualizado o seu inventário, em 

estreita colaboração com o CLAS - Conselho Local de Ação Social e com outros serviços 

municipais; 

d) Promover o apoio em matéria de habitação aos munícipes mais carenciados ou vítimas de 

situações anómalas, em colaboração com outros organismos; 

e) Assegurar os atendimentos necessários, com vista à receção, estudo, análise, elaboração de 

pareceres técnicos e informações e encaminhamento das solicitações dos munícipes nas áreas 

social, da saúde e da habitação social; 

f)   Gerir o Serviço de Psicologia, em particular a Consulta Psicológica de crianças, jovens e 

adultos; 

g) Colaborar na gestão do parque de habitação social, propriedade do município; 

h) Promover a realização de atividades de índole diversa, que promovam na população hábitos de 

vida saudável; 

i)   Dinamizar parcerias institucionais com entidades com responsabilidades nas áreas educativas, 

de saúde e sociais; 
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j)   Cooperar com os serviços públicos e privados em matéria de ação social, saúde e habitação 

social; 

k) Cooperar com as Instituições particulares de solidariedade social, em parceria com a 

administração central, em programas de ação social de âmbito municipal, designadamente nos 

domínios do combate à pobreza e exclusão social; 

l)   Colaborar com equipas multidisciplinares na compreensão das situações de fragilidade 

individuais e coletivas, que possam vir a influenciar nos processos de inclusão social, 

designadamente o Núcleo Local de Inserção, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a 

Equipa Local de intervenção Precoce na Infância, o Núcleo Executivo do CLAS, entre outras; 

m) Colaborar com o CLAS e promover a realização e atualização do diagnóstico social, do plano 

de desenvolvimento social e sucessivos planos de ação concelhios e outros documentos que o 

CLAS considere pertinentes; 

n) Promover ações que captem recursos da sociedade civil, para que sejam rentabilizados, com a 

finalidade de beneficiar a população mais carenciada; 

o) Gerir e dinamizar o Banco de Voluntariado de Vagos enquanto estrutura de proximidade que 

promove o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado no concelho; 

p) Colaborar com o Agrupamento de Escolas de Vagos, em particular com o Serviço de Psicologia 

e Orientação, nos moldes definidos no protocolo em vigor, celebrado entre estas entidades; 

q) Colaborar com as equipas interdisciplinares e interinstitucionais, concelhias e distritais, no 

diagnóstico, avaliação e intervenção das situações sinalizadas no âmbito da Psicologia, 

designadamente Equipa Multidisciplinar de Assessoria Técnica aos Tribunais, Equipa de 

Reinserção Social, Centros de Saúde (Unidades de Saúde Familiar e Unidade de Cuidados na 

Comunidade), Centro Hospitalar do Baixo Vouga Aveiro, Comissão de Proteção de Crianças 

de Jovens, e Rede Local de Intervenção Social; 

r) Propor e executar medidas de política social, designadamente no âmbito da educação, da saúde 

e da ação social, de apoio à infância, juventude e terceira idade, no âmbito das atribuições do 

Município com integração nos programas nacionais de intervenção social: a Rede Social, o 

Núcleo Local de Inserção, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, a Comissão 

de Proteção de Crianças de Jovens, a Rede Local de Intervenção Social  e outras equipas locais 

de intervenção social promovidas pelas entidades parceiras da Rede Social. 

Artigo 18.º 

Competências dos Gabinetes 

1 — Ao Gabinete de Apoio à Presidência compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assessorar o Presidente da Câmara Municipal, nos domínios da preparação da sua atuação, 

colhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por si 

subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia local, ou para a tomada de decisão, no 

âmbito dos seus poderes próprios ou delegados; 
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b) Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou outros, 

sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao desenvolvimento 

das atividades a implementar; 

c) Prestar apoio necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais; 

d) Secretariar o Presidente da Câmara Municipal, nomeadamente, no que se refere ao atendimento 

ao público, e à marcação de contactos com entidades externas; 

e) Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões do Presidente da 

Câmara Municipal, e de outras no âmbito da Administração Local; 

f)   Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

para o Presidente da Câmara Municipal, coordenando entrevistas, sempre que se julgue 

necessário; 

g) Preparar os contactos exteriores do Presidente da Câmara Municipal, fornecendo os 

documentos que permitam a sua análise prévia; 

h) Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o expediente do Presidente da 

Câmara Municipal; 

i)   Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a correspondência 

do Presidente da Câmara Municipal; 

j)   Promover a organização e manutenção do arquivo do Presidente da Câmara Municipal; 

k) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 

administrativa, e de secretariado; 

l)   Gerir os procedimentos relativos a queixas, reclamações, pedidos de 

esclarecimento/informação, sugestões ou elogios.  

2 — Ao Gabinete de Apoio à Vereação compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Assessorar os Vereadores com competências delegadas, doravante designados por Vereadores, 

nos domínios da preparação da sua atuação, colhendo e tratando os elementos necessários para 

a eficaz elaboração das propostas por si subscritas, a submeter aos outros órgãos da autarquia 

local, ou para a tomada de decisão, no âmbito dos seus poderes delegados; 

b) Promover os contactos com os serviços municipais, órgãos da Administração Local ou outros, 

sempre que necessários e convenientes ao correto funcionamento daqueles e ao desenvolvimento 

das atividades a implementar; 

c) Prestar apoio necessário à Assembleia Municipal e aos eleitos locais; 

d) Secretariar os Vereadores, nomeadamente, no que se refere ao atendimento ao público, e à 

marcação de contactos com entidades externas; 

e) Recolher e organizar os elementos necessários à realização das reuniões dos Vereadores, e de 

outras no âmbito da Administração Local; 

f)   Assegurar o atendimento aos cidadãos ou a outras entidades que tenham sido encaminhadas 

para os Vereadores com competências delegadas, coordenando entrevistas, sempre que se 

julgue necessário; 
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g) Preparar os contactos exteriores dos Vereadores, fornecendo os documentos que permitam a 

sua análise prévia; 

h) Assegurar a preparação, organização e andamento de todo o expediente dos Vereadores; 

i)   Arquivar, e manter devidamente organizada, a documentação, assim como a correspondência 

dos Vereadores; 

j)   Promover a organização e manutenção do arquivo dos Vereadores; 

k) Assegurar outras atribuições que lhe sejam cometidas, em matéria de assessoria técnica e 

administrativa, e de secretariado. 

3 — Ao Gabinete de Proteção Civil, que integra o Gabinete Técnico Florestal, compete, entre outras, as 

seguintes funções: 

a) Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, assim como 

centralizar e tratar de divulgar toda a informação da responsabilidade municipal; 

b) Acompanhar a elaboração e atualização do plano municipal de emergência e dos planos 

especiais, quando estes existam; 

c) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do serviço municipal de proteção civil; 

d) Inventariar e atualizar, em permanência, os registos dos meios e dos recursos existentes no 

concelho, com interesse para o serviço municipal de proteção civil; 

e) Realizar estudos técnicos, com vista à identificação, análise e consequências dos riscos naturais, 

tecnológicos e sociais que possam afetar o concelho, em função da magnitude estimada e do 

local previsível, da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, quando 

possível, a sua manifestação, e a avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências 

previsíveis; 

f)   Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no concelho, bem 

como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer 

face às respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações realizadas 

em cada caso; 

g) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro, em situação de emergência; 

h) Instalar, organizar e gerir os centros de alojamento, a acionar em situação de emergência; 

i)   Elaborar planos prévios de intervenção, assim como preparar e propor a execução de 

exercícios e simulacros, que contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades 

intervenientes, nas ações de proteção civil; 

j)   Estabelecer em matérias de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação dos 

trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos trabalhadores 

responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 

entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as de emergência médica; 

k) Estudar as questões, de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

adequadas; 

l)   Propor medidas de segurança, face aos riscos inventariados; 
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m) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 

n) Elaborar projetos de regulamentação, de prevenção e segurança; 

o) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 

populações locais, face aos riscos e cenários previsíveis; 

p) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos 

específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos, em cenários prováveis previamente 

definidos; 

q) Fomentar o voluntariado em proteção civil; 

r) Elaborar bases de dados cartográficas, identificando as infraestruturas florestais, delimitando 

as zonas de risco de incêndio e as áreas de abandono; 

s) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do Presidente da Câmara Municipal. 

4 — Ao Gabinete de Turismo e Comunicação compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Manter a população informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia local; 

b) Proceder à elaboração e ou gestão dos meios de comunicação adotados pela autarquia local, 

nomeadamente, SMS, infomails, e-mail, Boletim Municipal, Agenda Cultural e outros meios que 

venham a ser implementados; 

c) Assegurar a atualização dos conteúdos da página de internet e redes sociais em conjunto com o 

Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação e com os diversos serviços municipais; 

d) Colaborar na preparação, organização e acompanhamento de reuniões, cerimónias solenes ou 

outros eventos, debates, colóquios promovidos pela autarquia local, bem como das entidades 

públicas, ou outras, de visita ao concelho; 

e) Recolher, e analisar, toda a informação divulgada pelos órgãos de comunicação social 

referentes ou de interesse para o concelho e para a ação autárquica; 

f)   Promover a recolha de informação, organização e elaboração do Boletim Municipal e Agenda 

Cultural; 

g) Assegurar a conceção, impressão e distribuição do Boletim Municipal e Agenda Cultural; 

h) Elaborar, e editar, comunicados, brochuras e outra documentação informativa destinada a 

manter a população local informada sobre as atividades dos órgãos da autarquia; 

i)  Manter organizado o arquivo de documentação de notícias com interesse para o concelho; 

j)  Acompanhar a Câmara Municipal, as iniciativas da autarquia local e as realizadas no 

concelho, procedendo à elaboração de reportagens e notícias, através do registo fotográfico e 

vídeo das mesmas; 

k) Organizar dossiers temáticos; 

l)   Garantir a promoção pública das iniciativas da autarquia local e das realizadas no concelho, 

nomeadamente, através do recurso ao website, às newsletters, ao Boletim Municipal ou outros 

meios a adotar; 

m) Acompanhar, e apoiar, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais e outros, as iniciativas 

organizadas pela autarquia local e promover a sua divulgação; 
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n) Coordenar a publicidade da autarquia local nos órgãos de comunicação social, conceber e 

uniformizar a imagem gráfica, desenvolver e implementar campanhas, produtos e meios de 

divulgação necessários aos vários setores de atividade a prosseguir, competindo-lhe, ainda, 

catalogar, registar e manter atualizada a base de dados de materiais e produtos, de forma a 

garantir a sua racionalização e a reutilização; 

o) Pesquisar, e elaborar, notícias e comunicados de imprensa, com relevo para a autarquia local; 

p) Assegurar a aquisição de jornais, revistas e outras publicações de interesse para a autarquia 

local, de acordo com as orientações definidas pelos responsáveis; 

q) Organizar, diariamente, a análise da imprensa, com relevo para a autarquia local; 

r) Promover e realizar conferências de imprensa e outros eventos; 

s) Conceber campanhas institucionais nos diferentes órgãos de comunicação social; 

t)   Criar e gerir campanhas publicitárias (cartazes, vídeos, mailings, infomails, desdobráveis, 

flyers, convites, publicações); 

u) Catalogar e manter atualizada a base de trabalho executado; 

v) Apoiar o Gabinete de Apoio à Presidência e o Gabinete de Apoio à Vereação; 

w) Turismo: estratégia e planeamento de produtos turísticos; planeamento de eventos; promoção 

e comunicação turística; 

x) Organizar a informação turística relativa ao concelho; 

y) Assegurar a implementação de ações de desenvolvimento turístico, com o objetivo de aumentar 

a notoriedade do concelho; 

z) Gerir os equipamentos e infraestruturas municipais vocacionados para o turismo; 

aa) Programar e executar ações de promoção e animação turística do concelho numa perspetiva 

integrada de desenvolvimento sociocultural; 

bb) Promover a animação turística e o apoio a medidas e ações que visem a melhoria da qualidade 

da oferta turística do município; 

cc) Elaborar, promover e apoiar programas de ação turística; 

dd) Representar o Município nas organizações turísticas de índole municipal, intermunicipal e 

outras; 

ee) Analisar e dar parecer, no âmbito das competências municipais, sobre a instrução e o 

cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a estabelecimentos de alojamento local 

registados através do Balcão Único Eletrónico; 

ff) Promover estudos sobre as potencialidades turísticas do Município.». --------------------------- 

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

João Domingues, aprovar a proposta supra. ----------------------------------------------------------------------- 

Deve a SRH do DGRHeFM proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de dezembro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 20.870,54 € (vinte mil oitocentos e setenta euros e cinquenta e quatro 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 20 de novembro a 02de dezembro; ------ 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 19 de novembro a 02 de dezembro; -------- 

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 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – CENTRO 

CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO – FUTSAL VAGOS CUP 

2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 30 de novembro de 2017, propondo a atribuição de um subsídio 

no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros); ------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 3498, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros); ------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 30 de novembro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do sr. Vereador, eng.º João 

Domingues, atribuir ao CCDR – Covão do Lobo, um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros); 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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4 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

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

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

 Requerimento da Comissão de Festas de Santo André de Vagos, requerendo “a isenção do 

pagamento das taxas da licença para a realização da festa em honra de Santo André”; ----------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 77,85 € (setenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos); ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro 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 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ISENÇÃO DE 

IMI E DERRAMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da empresa Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 29 de setembro de 2017, requerendo: “… o reconhecimento público do 

projeto e a renovação dos benefícios fiscais concedidos em Assembleia Municipal de Vagos em 

sessão ordinária realizada a 28/12/2012 …”; ------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 11 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“1. No seguimento da proposta apresentada pela Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, 

por deliberação de 28/12/2012, aprovou o reconhecimento público municipal do projeto de 

investimento da GRESTEL, concedendo a essa empresa a isenção do IMI e da Derrama pelo 

período de 5 anos, sujeita a eventual renovação por mais 5 anos. 

2. Posteriormente, e pelos motivos constantes da informação técnica de 14/11/2016, a Assembleia 

Municipal, por deliberação de 09/12/2016, confirmou os benefícios fiscais anteriormente 

concedidos à GRESTEL (bem como à PowerBlades/RiaBlades e Plafesa), fixando os períodos de 

isenção de IMI e Derrama do seguinte modo: 

a) 1º Período de 5 anos – De 2012 a 2016; 

b) 2º Período de 5 anos – De 2017 a 2021. 
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3. No entanto, a renovação da isenção (2º período) ficou dependente de pedido específico da 

empresa nesse sentido, devidamente fundamentado, tendo em vista posterior análise e decisão no 

decurso do corrente ano. 

4. Assim, vem a empresa GRESTEL requerer a renovação da isenção do IMI e Derrama, 

relativamente ao 2º período (2017 a 2021), conforme determinado pelo órgão deliberativo. 

5. No que diz respeito ao impacto de uma decisão favorável nas receitas municipais, informo que 

o benefício fiscal anual de IMI será de €8.295,00, correspondente a 0,3% do valor patrimonial 

atual do prédio 2741-U (€2.765.110,00), e que, em matéria de Derrama, tal impacto é de inexata 

quantificação, uma vez que a mesma está legalmente dependente do lucro tributável sujeito e não 

sujeito de IRC, conforme estatuído no artigo 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais. 

Assim, coloca-se à consideração de V.Exa., e Câmara Municipal, propor à Assembleia Municipal 

deferir a pretensão da GRESTEL, com a consequente aprovação da renovação da isenção de IMI 

e Derrama, pelo período de 5 anos, com incidência nos anos de 2017 a 2021.”; -------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 24 de novembro de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal o deferimento da 

pretensão da GRESTEL, com a consequente aprovação da renovação da isenção de IMI e Derrama, 

pelo período de 5 (cinco) anos, com incidência nos anos de 2017 a 2021. ------------------------------------ 

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

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

6 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DE VAGOS – NOMEAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Ofício da CPCJ, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de novembro de 2017, a 

solicitar “que seja nomeado o representante do Município”; ------------------------------------------ 

 Parecer da UAJ de 24 de novembro de 2017: “A competência para designar o representante do 

Município é da Câmara Municipal, por força do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 17º, da 
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Lei nº 147/99, de 1 de setembro, pelo que deverá o assunto ser submetido a deliberação do órgão 

executivo”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento: “Para proceder em conformidade”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar o prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento 

como representante do Município, na CPCJ de Vagos. --------------------------------------------------------- 

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

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

7 – RECONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS DESTRUÍDOS OU GRAVEMENTE DANIFICADOS EM 

RESULTADO DE CATÁSTROFE – DECRETO-LEI N. 130/17, DE 09 DE OUTUBRO – 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RECONSTRUÇÃO URGENTE PARA HABITAÇÃO OU 

ATIVIDADE ECONÓMICA – PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Ofício (Ref.ª OF/29451/CDOS01/2017) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

datado de 3 de novembro de 2017; --------------------------------------------------------------------------  

 Informação do Gabinete Técnico Florestal, de 6 de dezembro de 2017, concluindo: «A ocorrência 

de incêndios em habitações ou edificações que não se apresentem inseridas nos perímetros das 

áreas ardidas, dos levantamentos efetuados, resulta de projeções (partículas e materiais 

incandescentes projetadas pela dinâmica do fogo) originando incêndios em locais/áreas que não 

se classificam de áreas rurais (áreas agrícolas ou florestais).». ---------------------------------------- 

 Proposta da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

«PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RECONSTRUÇÃO 

URGENTE PARA HABITAÇÃO, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 130/2017, DE 9 DE OUTUBRO  

Considerando que: 

Na sequência da ocorrência dos incêndios florestais que afetaram gravemente o nosso 

Concelho, nos passados dias 15 e 16 de outubro, várias edificações foram, total ou parcialmente, 

destruídas. 

Tais edifícios necessitam de ser urgentemente intervencionados, de modo a mitigar os prejuízos 

materiais das pessoas afetadas e a permitir, o mais rapidamente possível, a reorganização da 

vida pessoal, familiar e económica dessas mesmas pessoas. 

Esta situação foi de tal forma grave que originou, inclusivamente, o reconhecimento antecipado 

da declaração de calamidade, através do Despacho n.º 9097-A/2017, de 16 de outubro, para o 

período compreendido entre as 0 horas de 16 de outubro e até às 0 horas de 18 de outubro, nos 
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concelhos do distrito de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, 

Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. 

Posteriormente, através da Resolução do Conselhos de Ministros n.º 167-A/2017, de 2 de 

novembro, foi declarada a situação de calamidade nos precisos termos do supra referido 

despacho, com a aprovação de medidas de disponibilização de recursos adicionais para ações 

de prevenção, bem como de proteção civil, em caso de necessidade, para as áreas do território 

aí referidas. 

Considerando ainda que: 

Recentemente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, que criou um regime 

excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente 

danificados em resultado de catástrofe, de ora em diante também designado por regime 

excecional. 

Este regime excecional tem como escopo a simplificação dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas previstas no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE) e pretende abreviar os procedimentos prévios à reconstrução de edifícios 

com licença ou autorização de utilização para habitação em vigor ou edifícios habitacionais 

legitimamente construídos ao abrigo do direito anterior. O regime poderá, ainda, ser aplicável, 

a edifícios destinados ao exercício de atividade económica, desde que contidos dentro dos 

requisitos previstos no diploma. 

O Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de outubro, determina, ainda, que o procedimento de 

controlo prévio, previsto no artigo 5.º, constitui importante instrumento simplificador de 

procedimentos, desde logo, pela possibilidade, de dispensa de consulta prévia a entidades 

externas, que poderão, eventualmente, intervir em sede de controlo sucessivo. 

Numa 1.ª fase, irá proceder-se à reconstrução e reabilitação das habitações permanentes das 

pessoas afetadas pelos incêndios, de modo a coloca-las, o mais rapidamente possível, na 

situação em que estavam antes daquela catástrofe. 

Nestes termos:  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 130/2017, de 9 de outubro, a aprovação da seguinte proposta: 

A. A delimitação da área abrangida, conforme planta anexa, que faz parte integrante da 

presente proposta, em que é imperiosa a reconstrução urgente das habitações, com fundamento 

na ocorrência dos incêndios florestais verificados nos dias 15 e 16 de outubro de 2017 – Cfr. 

Doc. 1; 

B. A lista das habitações objeto de reconstrução, abrangidas pelo presente Regime, 

conforme lista anexa que faz parte integrante da presente proposta – Cfr. Doc. 2; 
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C. Dispensa, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 

de outubro, dos elementos instrutórios considerados excessivamente onerosos, nomeadamente, 

levantamento topográfico georreferenciado (no caso da reconstrução manter o projeto 

anteriormente aprovado) e projetos de especialidades, exceto o projeto de estabilidade e o 

projeto de segurança contra incêndios em edifícios; 

D. Isentar, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

130/2017, de 9 de outubro, todas as taxas relativas aos procedimentos de controlo prévio das 

operações urbanísticas enquadráveis neste Regime. 

De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, a deliberação 

da Assembleia Municipal deverá ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo e site 

deste Município, acompanhada da planta elucidativa do seu âmbito territorial e da lista dos 

edifícios abrangidos, sendo válida pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação. 

Vagos, 4 de dezembro de 2017 - A Vereadora, Sara Raquel Rodrigues Caladé (No uso da 

competência subdelegada, por despacho de 26/10/2017)» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação da Assembleia Municipal, 

nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de 

outubro, a aprovação da seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- 

A. A delimitação da área abrangida, conforme planta anexa, que faz parte integrante da 

presente proposta, em que é imperiosa a reconstrução urgente das habitações, com 

fundamento na ocorrência dos incêndios florestais verificados nos dias 15 e 16 de outubro de 

2017 – Cfr. Doc. 1; --------------------------------------------------------------------------------------------  

B. A lista das habitações objeto de reconstrução, abrangidas pelo presente Regime, conforme 

lista anexa que faz parte integrante da presente proposta – Cfr. Doc. 2; ------------------------- 

C. Dispensa, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, de 9 de 

outubro, dos elementos instrutórios considerados excessivamente onerosos, nomeadamente, 

levantamento topográfico georreferenciado (no caso da reconstrução manter o projeto 

anteriormente aprovado) e projetos de especialidades, exceto o projeto de estabilidade e o 

projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------------------------------------------- 

D. Isentar, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 130/2017, 
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de 9 de outubro, todas as taxas relativas aos procedimentos de controlo prévio das operações 

urbanísticas enquadráveis neste Regime. ---------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

130/2017, que a deliberação da Assembleia Municipal seja publicada em edital afixado nos lugares 

de estilo e site deste Município, acompanhada da planta elucidativa do seu âmbito territorial e da 

lista dos edifícios abrangidos, sendo válida pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação.  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROCº E09/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa adjudicatária Socitop – Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 27 de setembro de 2017, solicitando uma nova prorrogação de prazo de 60 

(sessenta) dias, tendo em vista o cumprimento dos trabalhos da empreitada; ------------------------- 

 Informação da DPP, de 10 de novembro de 2017, concluindo: ----------------------------------------- 

“… julga-se  pertinente que a prorrogação de prazo solicitada seja concedida uma vez que ainda 

não foi indicado à entidade executante a decisão sobre a Rua da Saudade em Covão do Lobo. 

Para a prorrogação de prazo solicitada, a entidade executante apresenta os respetivos planos de 

trabalhos, pagamentos, mão-de-obra e equipamento, que se encontram em condições de 

aprovação. Caso seja concedida a referida prorrogação de prazo, a obra terminará em 

28/11/2017. Porém, o empreiteiro já informou… que a sua empresa foi afetada pelo incêndio de 

15/10/2017, pelo que considera-se que será de proceder à suspensão da obra por um mês, desde 

15/10/2017.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, de 14 de novembro de 2017: “Concordo com a informação da fiscalização, 

tendo em conta o referido considero que deve ser aceite a prorrogação do prazo. Considero ainda 

que de acordo com a informação do empreiteiro de 26-10-2017 relativamente aos incêndios e ao 

facto da empresa ter sido afetada, concordo com a suspensão da obra.”; ---------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 20 de novembro de 2017: “Concordo com a 

informação do CDPP. À reunião de Câmara para ratificação”. --------------------------------------- 

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

Câmara, aprovando a prorrogação e a suspensão de prazos requeridas, terminando a obra a 28 de 

dezembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – PROC.º E12/2017 ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 04 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve:  

«PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E12/2017) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento 

para a empreitada “Construção dos Armazéns Municipais”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 1.150.000,00 € (um milhão, cento e cinquenta mil 

euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 15 meses; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*) 

- Eng. André Nunes – Vogal. 

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos) 

 Suplentes: 

- Eng. Jorge Almeida. 

- Eng. Ana Vilão. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 
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g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, anexo 

ao D.L. n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

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

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 04 de dezembro de 2017 – O Presidente da Câmara Municipal – Silvério Rodrigues Regalado, dr.».  

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

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

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

3 – CENTRO NÁUTICO E PISCATÓRIO DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROGRAMA 

OPERACIONAL MAR 2020 – APROVAÇÃO DE PROJETO ----------------------------------------------- 

Presente o projeto do «Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira»; ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do «Centro Náutico e Piscatório 

da Praia da Vagueira». ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – IRMÃOS ROCHA, LDA – PROC.º 83/17 – PALHAL – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Irmãos Rocha, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 de 

outubro de 2017, juntando elementos ao processo OEC 83/17; ----------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 24 de outubro de 2017, concluindo: ------------------------------------------- 

1. Foi apresentada exposição com enquadramento no n.º 3, do artº 5º, do RMUE. Nos 

termos do nº 3, deste artigo, a Câmara Municipal poderá impor/aceitar afastamentos 

distintos; 

2. Foi dado cumprimento aos restantes aspectos referidos na informação anterior; 
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3. Deverá a Câmara Municipal pronunciar-se relativamente ao referido no ponto 1 supra. 

Nos restantes aspectos, não se vê inconveniente no projeto de legalização de alteração e 

ampliação de edifício industrial (Arquitetura, Especialidades e Autorização de 

utilização).”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 25 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo … e com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel. Conforme exposto no ponto 1 

da conclusão, deverá ser remetido o processo para deliberação da CM, nos termos do n.º 3 do 

artigo 5º do RMUE, quanto à aceitação da fundamentação apresentada pela requerente, para a 

implantação da edificação. Sendo a mesma aceite, será ainda de submeter a deliberação da CM, 

de acordo nº 2 do artigo 34º do RMUE e ponto 3 da conclusão da informação referida (favorável), 

o pedido de legalização de obras de alteração e de ampliação e de autorização de utilização, uma 

vez que não haverá lugar a obras corretivas. À consideração superior.”; ---------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 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 24 e 25 de outubro de 2017; 

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

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

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

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação e a 

legalização das obras de alteração e ampliação e 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. ------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – SILVINO OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA – PROC.º PIP 3/17 – CABECINHAS – CALVÃO – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Silvino Oliveira Unipessoal Ldª, com registo de entrada nesta Câmara em 09 de 

outubro de 2017, juntando elementos ao processo PIP 3/17; -------------------------------------------- 

 Parecer da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., de 23 de novembro de 2017, concluindo: ------- 

“emite-se parecer favorável condicionado à obtenção da autorização e licença, e apresentação 

dos respetivos comprovativos na Câmara Municipal para prosseguimento do processo de 

licenciamento camarário, devendo para o efeito o requerente instruir o respetivo processo 

diretamente nesta Gestão Regional”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 27 de novembro de 2017, concluindo: “deverá ser solicitado, em 

requerimento autónomo, que na fração comercial seja também abrangido o uso de Serviços, nos 

termos da deliberação de Câmara Municipal de 16/04/2014 e da Assembleia Municipal de 

30/04/2014. O requerimento referido acima deverá ser subscrito pelo proprietário da fração e 

não pelo explorador. Face ao exposto, a pretensão é viável, na condição exposta acima”; -------- 

 Parecer da CDGU, de 29 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, em como é viável o pedido de 

informação prévia nas condições da informação referida e do parecer das IP. Será de submeter 

a deliberação da CM. À consideração superior. Deverá ser dado conhecimento ao proprietário.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de novembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Informação Prévia 

apresentado, de acordo com os pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – MÁRIO RUI GONÇALVES – PROC.º 51/17 – VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Mário Rui Cavalheiro Gonçalves, de 10 de novembro de 2017; ------------------- 

 Informação da DGU, de 4 de dezembro de 2017, concluindo: «Não se vê inconveniente na 

legalização pretendida»; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 06 de dezembro de 2017, concluindo: «Conforme informação do sr. CDPP, 

…, em que anexa uma proposta de estudo prévio para beneficiação do caminho, deverá a mesma 
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ser submetida a deliberação da CM. Sendo aprovada a referida proposta de estudo prévio … não 

se vê inconveniente na legalização das alterações (de implantação e de fachadas), sendo de 

submeter para deliberação da CM, nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do RMUWE, quanto à 

legalização das obras e concessão de autorização de utilização. À consideração superior.» ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de dezembro 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 DPP de 28 de julho e de 4 de dezembro de 2017; 

o As informações da DGU de 4 e 6 de dezembro de 2017; 

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

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

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

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a proposta de estudo prévio 

apresentada para a beneficiação do caminho e ainda, aprovar a legalização das obras de alteração e 

ampliação e 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. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, António Manuel Costa 

de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, que a 

redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e trinta e três minutos. ------------------------------------------ 

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


