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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 04/2018, de 15 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta e quatro minutos, no edifício 

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

Municipal, sob a presidência do senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves 

e com a presença dos senhores Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana 

Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

competências que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivos pessoais. ---------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento da senhora Cecília Maria Sarabando, 

colaboradora desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família. -------------------------------------- 

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

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

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

 Saber a data prevista para inicio das obras da estrada de Rines – Sanchequias; ------------ 

 Saúde pública – Registo de queixas de cheiro nauseabundo: --------------------------------- 

o Estação Elevatória em Soza, próxima do campo de futebol; ----------------------- 
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o Estação Elevatória de Ouca, próxima da Junta de Freguesia de Ouca. ----------- 

Pergunta se a Câmara Municipal tem conhecimento destas situações. ----------------------- 

 Saber se já foi efetuado o pagamento das Marchas – 2017.------------------------------------ 

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

 O senhor Vice Presidente respondeu às questões: --------------------------------------------------------- 

 Marchas 2017 – Os pagamentos já foram realizados; ------------------------------------------ 

 Estações Elevatórias - A Câmara Municipal não tinha conhecimento. Agradece a 

informação prestada pelo senhor Vereador. Será contactada a AdRA para que resolva a 

situação; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Estrada Rines – Sanchequias – O início da obra está programado para o mês de março. - 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – EQUIPA DE PROJETO ---------------------- 

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

“Considerando que: 

1. O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro prevê no n.º 3 do artigo 9.º e no artigo 11.º a 

possibilidade de criação de Equipas de Projeto, as quais constituem unidades orgânicas 

integradas na estrutura hierarquizada, com vista à eficácia na gestão dos serviços municipais e 

à flexibilidade na prossecução das competências das autarquias locais. 

2. Consagra-se a criação de Equipas de Projeto quando esteja em causa o desenvolvimento e 

prossecução de projetos com objetivos específicos que justifiquem a constituição de uma equipa 

especializada para a prossecução de determinada missão. 
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3. As equipas de projeto caracterizam-se, também, pela temporalidade, ou seja, além da 

especialização das funções, as equipas de projeto são constituídas quando se prevê que o seu 

objeto se concretize num período de tempo delimitado. 

4. As equipas de projeto devem ser criadas por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, 

sob proposta do respetivo Presidente, depois de aprovadas pela Assembleia Municipal. 

Assim, tendo em consideração que a proposta de estrutura orgânica da Câmara Municipal de Vagos, 

aprovada na sessão da Assembleia Municipal de Vagos, de 24 de novembro de 2017, contemplava a 

criação de uma Equipa de Projeto – Fundos Comunitários e Sustentabilidade (EP-FCS), proponho a 

constituição da referida Equipa de Projeto, nos seguintes termos: 

 Designação do projeto – Fundos Comunitários e Sustentabilidade – Portugal 2020. 

 Termos – A EP-FCS é uma equipa pluridisciplinar que tem como missão a execução/coordenação 

das candidaturas aos Fundos Comunitários – Portugal 2020. 

 Duração do mandato – Até à conclusão/encerramento de todos os projetos do Portugal 2020. 

 Objetivos a alcançar – Ver aprovadas as candidaturas dos projetos definidos pela Câmara 

Municipal, através das seguintes ações: 

i. Colaboração na elaboração do diagnóstico e nas estratégias de investimento;  

ii. Participação na elaboração dos planos de investimento; 

iii. Elaboração das candidaturas; 

iv. Acompanhamento dos projetos aprovados. 

 Coordenador do projeto – Graça Feio, técnica superior. 

 Elementos que integram a equipa do projeto e suas funções:  

1. Graça Feio, técnica superior, licenciada em Planeamento, com funções de Coordenação; 

2. Isabel Rosado, técnica superior, engenheira do Ambiente, responsável pela componente de 

sustentabilidade ambiental dos projetos; 

3. Técnica(o) superior, licenciada(o) em engenharia civil*, responsável pela avaliação dos 

projetos e, quando aplicável, pela revisão dos mesmos. 

 A equipa de projeto considera-se automaticamente extinta uma vez decorrido o prazo pelo qual 

foi constituída, sem prejuízo de o referido prazo poder ser prorrogado por deliberação da Câmara 
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Municipal, sob proposta fundamentada do respetivo Presidente, a qual deve referir, 

designadamente, o grau de cumprimento dos objetivos inicialmente estipulados. 

 Extinta a EP-FCS, a coordenadora do projeto elabora um relatório da atividade desenvolvida e 

dos resultados alcançados, a submeter à apreciação da Câmara Municipal. 

* Posto de trabalho previsto no mapa de pessoal para 2018, a ocupar através de procedimento concursal para constituição 

de vínculo por tempo determinado (termo incerto). 

Vagos, 31 de janeiro de 2018.”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Deve o NRH (Núcleo de Recursos Humanos) do DC (Departamento de Coordenação) proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------- 

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

3 – DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETENCIAS – ACORDOS DE EXECUÇÃO -------------------- 

Presente Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, que a 

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

Acordo de Execução de delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

Nota Preambular 

1. A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova 

o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico de transferência de 

competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova 

o regime jurídico do associativismo autárquico; 

2. Nos termos do disposto no art.º 131º, do Anexo I, dessa Lei, os municípios concretizam a 

delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das 

populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e de apoio 

direto às comunidades locais; 

3. A delegação legal de competências concretiza-se através da celebração de um Acordo de 

Execução, sendo este um verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no 

nº 1, do art.º 120º, do Anexo I, da retro citada Lei; 

4. No âmbito da negociação, celebração e execução de tal Acordo de Execução é aplicável o 

disposto na Lei nº 75/2013 e, subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; 

5. Na concretização da delegação de competências e no respeito pelos princípios da igualdade e da 

não discriminação, o Município tem em linha de conta, designadamente, os mesmos critérios que 

estão subjacentes à atribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), por parte do 

Estado, às Juntas de Freguesia; 
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6. Quanto ao período de vigência do Acordo de Execução, o mesmo coincide com a duração do 

mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 134º, do 

Anexo I, da referida Lei; 

7. Por sua vez, aos Acordos de Execução é aplicável, com as devidas adaptações, o disposto no nº 

3, do art.º 115º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

8. Assim, considerando que é convicção deste Município que a Junta de Freguesia de 

________________ garante uma prestação de serviços de proximidade e qualidade à sua 

população, através de uma utilização racional dos recursos financeiros que para tal lhes são 

disponibilizados; 

9. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o disposto na alínea l), do nº 1, 

do art.º 33º, discutir e preparar com as Juntas de Freguesia Acordos de Execução do exercício 

das competências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no art.º 132º, do Anexo I, da 

mesma Lei; 

10. Considerando, que compete à Assembleia de Freguesia autorizar a celebração de acordos de 

execução entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea 

g), do nº 1, do art.º 9º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

11. Considerando que o presente Acordo de Execução ocorre na sequência do anteriormente 

outorgado, e que – pese embora as alterações na constituição dos órgãos autárquicos, advindas 

das eleições autárquicas de 2017 – as Juntas de Freguesia, com maior ou menor regularidade, 

continuaram a exercer as competências até então acordadas, pelo que importa salvaguardar que 

a vigência do presente Acordo de Execução produza os seus efeitos reportados a 1 de janeiro de 

2018;  

12. Considerando, por fim, que ao presente Acordo de Execução é aplicável o regime da contratação 

excluída, por força do disposto no nº 2, do artigo 5º, do Código dos Contratos Públicos, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando, porém, sujeito às demais 

prescrições desse Código; 

 

ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NA JUNTA DE FREGUESIA DE __________________________________                                   

Entre, 

A Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da Saudade, 3840-

420 Vagos, representada neste ato pelo Presidente da Câmara, e com poderes para o ato, conforme o 

disposto nas alíneas a) e c) do nº 1, e na alínea f) do nº 2, do art.º 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de __ de __________de 2018, 

e, 

A Junta de Freguesia de ________________________, contribuinte nº _______________, com sede na 

________________________________, representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
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_____________________, e com poderes para o ato, conforme o disposto nas alíneas a) e g), do nº 1, do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, e adiante designado por Segundo Outorgante, 

devidamente autorizado por deliberação de __ de __________________ de 2018, 

É celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas a), b), d) e e) do nº 1, do art.º 132º e nos termos do art.º 

133º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, o presente Acordo de Execução, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Cláusula 1ª 

Identificação das competências cujo exercício é objeto 

de delegação da Câmara Municipal na Junta de Freguesia 

O presente Acordo de Execução tem por objeto o exercício da delegação de competências da Câmara 

Municipal de Vagos na Junta de Freguesia de _________________, que a seguir se identificam: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros; 

c) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 

d) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

Cláusula 2ª 

Forma do Acordo 

O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado por escrito e é constituído pelo 

respetivo clausulado e anexos que dele fazem parte integrante. 

Cláusula 3ª 

Fontes Normativas do Contrato 

1. Na execução do presente Acordo dever-se-á observar: 

a) O respetivo clausulado e o estatuído nos anexos que dele fazem parte integrante; 

b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

2. Subsidiariamente dever-se-á observar: 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, consagrado no DL nº 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo. 

Cláusula 4ª 

Prazo do Acordo 

O período de vigência do presente Acordo de Execução coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo do Município de Vagos, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados, e sem prejuízo 

do disposto na Cláusula 25ª. 
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Capitulo II 

Condições gerais sobre a forma de execução das competências objeto de delegação 

Secção I 

Cláusula 5ª 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, múltiplos espaços verdes municipais, de 

diferentes dimensões e características, de livre acesso público, cuja gestão e manutenção constituem objeto 

do presente acordo de delegação de competências. 

2. Os espaços verdes cuja gestão e manutenção é delegada, no âmbito do presente acordo de execução, na 

Junta de Freguesia Outorgante, todos eles localizados na circunscrição de intervenção territorial da 

freguesia, encontram-se, devidamente, identificados no Anexo III do presente Acordo. 

3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem, nomeadamente, a conservação, 

arranjo e limpeza de espaços verdes ajardinados municipais. 

4. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos necessários à 

prossecução do interesse público, tendo em atenção critérios como a dimensão da área verde a tratar, 

tipologia dos espaços e o desgaste a que estão sujeitos. 

Secção II 

Cláusula 6ª 

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros 

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, as vias, passeios e outros espaços públicos, 

sargetas e sumidouros, cuja manutenção constitui objeto do presente acordo de delegação de 

competências. 

2. A limpeza dessas vias, passeios e outros espaços públicos, sargetas e sumidouros compreendem, 

nomeadamente, a conservação, o arranjo e limpeza, a aquisição de materiais e o aluguer de máquinas e 

de equipamentos. 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos necessários à 

prossecução do interesse público, não abrangendo as obras que, pela sua natureza e características, 

tenham carater supra paroquial. 

Secção III 

Cláusula 7ª 

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados 

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, o espaço destinado à realização das Feiras, 

cuja gestão e manutenção constitui objeto do presente acordo de delegação de competências. 

2. A gestão e manutenção dos espaços de realização das Feiras compreendem, nomeadamente, a marcação 

de lugares, a limpeza de tais espaços, a cobrança do lugar ou da banca, de acordo com as taxas aprovadas 

em sessão da assembleia de freguesia. 



 
 

Ata n.º 04/2018, de 15 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos necessários à 

prossecução do interesse público. 

Secção IV 

Cláusula 8ª 

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos 

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

1. Constituem parte integrante do domínio público municipal, os estabelecimentos de ensino de educação 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, identificados no Anexo II, cuja manutenção constitui objeto do 

presente acordo de delegação de competências. 

2. A manutenção desses estabelecimentos de ensino compreende, nomeadamente, a realização de pequenas 

reparações, designadamente a substituição de vidros, fechaduras ou dobradiças; a reparação de aparelhos 

de aquecimento; a substituição de lâmpadas; a regularização do piso dos recreios; a reparação de 

pavimentos e outras similares. 

3. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática de todos os atos necessários à 

prossecução do interesse público, abrangendo as reparações que, pela sua natureza e características, não 

envolvam meios técnicos especializados ou montantes financeiros considerados desadequados a uma 

pequena reparação. 

Capitulo III 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução das competências delegadas 

Cláusula 9ª 

Direitos do Primeiro Outorgante 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: 

a) Verificar o estado de manutenção e gestão dos espaços verdes; 

b) Solicitar ao Segundo Outorgante informações e documentação, nos termos da Cláusula 20ª; 

c) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito das reuniões fixadas no nº 

3, da Cláusula 19ª. 

Cláusula 10ª 

Direitos do Segundo Outorgante 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro Outorgante apoio técnico no planeamento 

de todas as intervenções emergentes da boa execução do presente Acordo. 

Cláusula 11ª 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

No âmbito do presente Acordo de Execução, o Primeiro Outorgante obriga-se a: 

a) Verificar o cumprimento do Acordo de Execução nos termos da Cláusula 20ª; 

b) Elaborar um relatório anual de análise, de acordo com o fixado no nº 2, da Cláusula 17ª. 

Cláusula 12ª 

Obrigações do Segundo Outorgante 

No âmbito do presente Acordo de Execução, o Segundo Outorgante obriga-se a: 
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a) Proceder de forma correta e equilibrada à gestão e manutenção dos espaços verdes; 

b) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza das vias, passeios e outros espaços públicos, 

sargetas e sumidouros; 

c) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço destinado à realização das Feiras; 

d) Proceder de forma correta e equilibrada às pequenas reparações nos edifícios de ensino pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

e) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e economia, no cumprimento das 

competências delegadas; 

f) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada uma das 

competências objeto do presente acordo; 

g) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente Acordo de Execução, 

sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por estes originadas; 

h) Proceder à aquisição ou aluguer de equipamentos móveis e maquinaria, necessários à integral 

realização das tarefas de gestão e manutenção de espaços verdes e limpeza das vias, passeios e 

outros espaços públicos, sarjetas e sumidouros, e pequenas reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, inseridos na área da freguesia; 

i) Proceder à aquisição de todos os materiais e combustíveis necessários à prossecução das suas 

atribuições; 

j) Entregar ao Primeiro Outorgante os relatórios a que se refere o nº 1, da Cláusula 17ª. 

Capítulo IV 

Recursos Financeiros, Patrimoniais e Humanos 

Cláusula 13ª 

Estudos 

A concretização das transferências de Recursos Financeiros encontra-se fundamentada no histórico de 

custos, constantes do Anexo I do presente Acordo de Execução, e no estrito cumprimento das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no nº 2, do art.º 135º e nº 3, do art.º 115º, todos do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 14ª 

Recursos Financeiros 

1. A fixação dos recursos financeiros necessários ao exercício das competências legalmente delegadas é 

efetuada de acordo com os critérios relacionados com a caracterização geográfica, demográfica, 

económica e social, e outros não especificados, da freguesia de ________________, sendo, em sua 

concretização, considerados 75% dos valores atribuídos pelo FFF (Fundo de Financiamento das 

Freguesias) a cada freguesia. 

2. Para o exercício das competências legalmente delegadas, a Câmara Municipal de Vagos compromete-

se a proceder à transferência da verba referida no número seguinte da presente cláusula.  
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3. O valor anual a transferir e a atualizar conforme o que vier a ser definido pelos futuros Orçamentos de 

Estado, a título de transferências correntes, para a freguesia de _______________ é de € xx.xxx,xx (por 

extenso). 

4. As transferências da verba prevista no número anterior serão efetuadas em 4 (quatro) prestações, nos 

meses de abril, julho, outubro e janeiro (do ano seguinte). 

Cláusula 15ª 

Recursos Patrimoniais 

As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos patrimoniais do Município de Vagos à 

execução do presente contrato, por não se revelar necessário, sem prejuízo de eventual alteração que possa 

ocorrer, por acordo entre os outorgantes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício 

das competências legalmente delegadas. 

Cláusula 16ª 

Recursos Humanos 

Para o exercício das competências legalmente delegadas, e mediante a aplicação dos princípios, critérios 

e fatores definidos nos mesmos termos da atribuição do FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias), 

compete à Junta de Freguesia de __________________ assegurar os recursos humanos inerentes ao 

cumprimento das competências delegadas. 

Capítulo V 

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento 

das condições de execução do Acordo 

Cláusula 17ª 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia 

1. O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, relatórios trimestrais de avaliação 

da execução do presente Acordo, conforme modelo a ser fornecido para o efeito. 

2. O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios referidos no número anterior até ao 

dia 10 do mês seguinte a que disser respeito o trimestre. 

Cláusula 18ª 

Relatórios e sua periodicidade 

1. Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula anterior e para cada ano de vigência 

do presente contrato, os trimestres referem-se aos períodos abaixo indicados: 

- 1º trimestre: 01 de janeiro a 31 de março; 

- 2º trimestre: 01 de abril a 30 de junho; 

- 3º trimestre: 01 de julho a 30 de setembro; 

- 4º trimestre: 01 de outubro a 31 de dezembro. 

2. O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais que visem melhor compreensão da 

satisfação do interesse público. 
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Cláusula 19ª 

Verificação dos relatórios e seu conteúdo mínimo 

1. Os relatórios trimestrais ficam sujeitos a apreciação do Primeiro Outorgante, devendo ser aprovados 

ou retificados no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data da sua receção. 

2. Sempre que o Segundo Outorgante se oponha à retificação prevista no número anterior, deve apresentar, 

nos 5 dias úteis subsequentes, reclamação concretizando a natureza dos vícios, erros ou faltas relativas à 

proposta de correção do Primeiro Outorgante, sob pena de se considerar aceite a retificação. 

3. Sempre que os Outorgantes do presente Acordo entendam necessário, podem reunir trimestralmente, 

devendo, para o efeito, ser elaborada ata da reunião. 

Cláusula 20ª 

Verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente Acordo de Execução, mediante a 

realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pelo Segundo 

Outorgante, bem como exigir a este último informações e documentos que considere necessários. 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da verificação do cumprimento do objeto 

do Acordo de Execução, deverão ser aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo 

este proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com fundamento nas informações produzidas, 

quer pelos seus serviços técnicos, quer pelo Segundo Outorgante. 

Cláusula 21ª 

Ocorrências 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por escrito ou por contacto pessoal, 

imediatamente após o seu conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências a que se refere a Cláusula 1ª do 

presente Acordo. 

Capítulo VI 

Regras de modificação e resolução do Acordo de Execução 

e 

Identificação de situações de incumprimento contratual 

Cláusula 22ª 

Modificação do Acordo de Execução 

1. O presente Acordo de Execução pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, sempre 

que as circunstâncias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação de 

competências tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações, 

por si, assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não estejam cobertas pelos riscos próprios 

do Acordo de Execução. 

2. A modificação do Acordo de Execução obedece à forma escrita. 
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Cláusula 23ª 

Resolução pelas Partes Outorgantes 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos administrativos constantes do Código 

dos Contratos Públicos, as partes podem resolver o presente Acordo de Execução quando se verifique: 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos outorgantes; 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, a Primeira 

Outorgante deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3, do art.º 

115º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 24ª 

Revogação 

O presente Acordo de Execução não é suscetível de revogação. 

Cláusula 25ª 

Cessação 

1. O período de vigência do Acordo de Execução coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo 

do município, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados. 

2. O Acordo de Execução considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal de Vagos, 

não determinando a mudança dos titulares dos órgãos do Município de Vagos e da Freguesia de 

_________________, a sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar a denúncia deste 

Acordo, no prazo de seis meses após a sua instalação. 

Capítulo VII 

Comunicações, prazos e foro competente 

Cláusula 26ª 

Regime das notificações e comunicações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas através de correio eletrónico, com aviso de receção e 

leitura, para o respetivo endereço eletrónico identificado, pelas partes, neste Acordo de Execução, salvo 

quando esta não for possível ou se mostrar inadequada. 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Acordo de Execução deverá ser comunicado 

à outra parte. 

Cláusula 27ª 

Regime das notificações e comunicações 

Salvo menção expressa, os prazos previstos neste Acordo de Execução são contínuos. 

Cláusula 28ª 

Foro competente 

Para a resolução de quaisquer litígios entre as Partes sobre a interpretação e execução deste Acordo de 

Execução de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, 

com expressa renúncia a qualquer outro. 
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Capítulo VIII 

Disposições finais 

Cláusula 29ª 

Gestor do Acordo de Execução 

Para cumprimento do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 290º-A, do Código dos Contratos Públicos, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o Primeiro Outorgante designa como 

Gestor do presente Acordo de Execução o senhor ……….., a quem caberá também executar as funções de 

monitorização e avaliação, atrás descritas no Capítulo V. 

Cláusula 30ª 

Entrada em vigor 

1- O presente Acordo de Execução entra em vigor após a sua assinatura, e produz efeitos reportados a 1 

de janeiro de 2018, devendo-se promover a sua publicitação, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

2- Com a assinatura do presente Acordo de Execução, cessa a vigência do anterior Acordo, com efeitos 

reportados a 1 de outubro de 2017. 

Parágrafo único: 

A minuta deste Acordo de Execução foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de Vagos, 

realizada no dia __ de ____________ de 2018 e, em conformidade com o disposto na alínea m), do nº 1, 

do art.º 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e submetido à sessão da Assembleia 

Municipal de Vagos, realizada no dia __ de ___________ de 2018, para efeitos de autorização, nos termos 

da alínea k), do nº 1, do art.º 25º, do Anexo I, da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia 

de _______________, em conformidade com o disposto nas alíneas i) e j), do nº 1, do art.º 16º, do Anexo 

I, da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de ____________________, realizada 

no dia __ de __________ de 2018, para efeitos de autorização, nos termos da alínea g), do nº 1, do art.º 

9º, do Anexo I, da mesma Lei. 

Anexo I 

Apuramento de custos incorridos pelo Município de Vagos com as áreas de competência que foram 

transferidas para as freguesias pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

De acordo com o disposto no artigo 132º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, passam a ser 

competência das Juntas de Freguesias (JF): 

 Gerir e assegurar a manutenção de Espaços Verdes; 

 Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

 Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico. 

Assim sendo, foram considerados, para cada freguesia, os custos diretos suportados e pagos pelo 

Município de Vagos (MV), nas áreas de competência acima discriminadas, com base nos pagamentos 

efetuados, com referência aos Acordos de Execução então outorgados relativamente ao mandato 2013-

2017, e que foram os seguintes: 
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2014 

 VALORES RECEBIDOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão       7068,56 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo       10229,63 

Gafanha da Boa Hora       9606,00 

Ouca       6679,87 

Ponte de Vagos e Santa Catarina       10510,87 

Santo André de Vagos       8458,87 

Soza       6975,75 

Vagos e Santo António       16986,00 

TOTAL trimestral 0 0 0 76515,55 

TOTAL anual       76515,55 

     

 VALORES EXECUTADOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão       4994,17 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo       16554,18 

Gafanha da Boa Hora       12521,86 

Ouca       6679,87 

Ponte de Vagos e Santa Catarina       8786,74 

Santo André de Vagos       3097,74 

Soza       9077,61 

Vagos e Santo António       7954,35 

TOTAL trimestral 0 0 0 69666,52 

TOTAL anual       69666,52 

2015 

 

 VALORES RECEBIDOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 7165,88 7165,88 7165,87 7165,88 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 10370,44 10370,44 10370,44 10370,43 

Gafanha da Boa Hora 9738,38 9738,38 9738,38 9738,37 

Ouca 6771,94 6771,94 6771,94 6771,94 

Ponte de Vagos e Santa Catarina 10655,63 10655,63 10655,63 10655,62 

Santo André de Vagos 7071,75 7071,75 7071,75 7071,75 

Soza 8575,32 8575,32 8575,32 8575,30 

Vagos e Santo António 17220,00 17220,00 17220,00 17220,00 

TOTAL trimestral 77569,34 77569,34 77569,33 77569,29 

TOTAL anual       310277,30 
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 VALORES EXECUTADOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 4111,56 6518,78 6333,16 13708,12 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 4718,05 6190,54 4192,54 17965,26 

Gafanha da Boa Hora 9349,79 9442,49 11568,25 11734,03 

Ouca 6771,94 6771,94 6771,94 6771,94 

Ponte de Vagos e Santa Catarina 7638,83 12819,82 11636,54 11462,75 

Santo André de Vagos 5339,94 7328,70 12608,97 8945,34 

Soza 6995,55 11013,56 13238,27 13897,85 

Vagos e Santo António 47350,54 21107,16 9754,41 8478,25 

TOTAL trimestral 92276,20 81192,99 76104,08 92963,54 

TOTAL anual       342536,81 

 

 

2016 

 

 VALORES RECEBIDOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 7253,81 7253,81 7253,81 7253,82 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 10497,75 10497,75 10497,75 10497,75 

Gafanha da Boa Hora 9857,81 9857,81 9857,81 9857,81 

Ouca 6855,00 6855,00 6855,00 6855,00 

Ponte de Vagos e Santa Catarina 10786,31 10786,31 10786,31 10786,32 

Santo André de Vagos 7158,56 7158,56 7158,56 7158,57 

Soza 8680,50 8680,50 8680,50 8680,50 

Vagos e Santo António 17431,31 17431,31 17431,31 17431,32 

TOTAL trimestral 78521,05 78521,05 78521,05 78521,09 

TOTAL anual       314084,24 

     

 VALORES EXECUTADOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 8857,13 5814,05 5851,31 24095,95 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 8399,59 3512,43 12712,86 16149,44 

Gafanha da Boa Hora 12413,05 12152,60 11231,61 22062,90 

Ouca 6855,00 6855,00 6855,00 6855,00 

Ponte de Vagos e Santa Catarina 13535,86 17286,41 6763,68 7678,63 

Santo André de Vagos 7420,18 10537,64 8026,52 10206,61 

Soza 16187,95 13025,21 21174,14 15272,37 

Vagos e Santo António 15442,76 15097,75 13311,64 20394,38 

TOTAL trimestral 89111,52 84281,09 85926,76 122715,28 

TOTAL anual       382034,65 
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2017 

 

 VALORES RECEBIDOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 7462,50 7462,50 7462,50   

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 10799,81 10799,81 10799,81   

Gafanha da Boa Hora 10141,50 10141,50 10141,50   

Ouca 7052,25 7052,25 7052,25   

Ponte de Vagos e Santa Catarina 11096,63 11096,63 11096,63   

Santo André de Vagos 7364,63 7364,63 7364,63   

Soza 8930,25 8930,25 8930,25   

Vagos e Santo António 17932,88 17932,88 17932,88   

TOTAL trimestral 80780,45 80780,45 80780,45 0 

TOTAL anual       242341,35 

     

 VALORES EXECUTADOS 

FREGUESIA 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

4º 

TRIMESTRE 

Calvão 5088,02 9542,38 16359,41   

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 14946,53 11116,00 19582,57   

Gafanha da Boa Hora 14349,03 6914,24 10920,51   

Ouca 7052,25 7052,25 7052,25   

Ponte de Vagos e Santa Catarina 11853,87 10379,75 12365,31   

Santo André de Vagos 9324,14 7983,66 11992,69   

Soza 9805,71 8930,25  8930,25    

Vagos e Santo António 40985,83 19713,90 18895,43   

TOTAL trimestral 113405,38 81632,43 106098,42 0 

TOTAL anual       301136,23 

ANEXO II 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO POR FREGUESIA (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) 

 

  PRÉ - ESCOLAR 1º CICLO 

Calvão 2 Calvão     Cabecinhas 2 
Calvão    

Cabecinhas 

Fonte Angeão Covão do Lobo 0 0 0 0 

Gafanha da Boa Hora 0 0 0 0 

Ouca 1 Ouca 1 Ouca 



 
 

Ata n.º 04/2018, de 15 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

17 

Ponte Vagos Santa Catarina 0 0 0 0 

Soza 2 
Soza              

Salgueiro 
2 

Soza          

Salgueiro 

Santo André 1 Santo André 1 Vigia 

Vagos Santo António 2 Vagos             Lomba 3 

Vagos             

Lombomeão   

Quintã 

Totais 8  9  

 

ANEXO III 

GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS 

LOCALIZADOS NA ÁREA GEOGRÁFICA DA FREGUESIA DE …..(Todas, exceto Gafanha da Boa 

Hora, Vagos e Santo António) 

 

Para efeitos do disposto na alínea a) da cláusula 1ª da Minuta do Acordo de Execução, são apenas 

considerados os espaços verdes urbanos, que se encontram integrados no domínio público municipal, não 

abrangendo os espaços verdes que, pela sua natureza, características e dimensões tenham caráter supra 

paroquial. 

ANEXO III 

GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS 

LOCALIZADOS NA ÁREA GEOGRÁFICA DA FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA 

 

Para efeitos do disposto na alínea a) da cláusula 1ª da Minuta do Acordo de Execução, são apenas 

considerados os espaços verdes urbanos, que se encontram integrados no domínio público municipal, não 

abrangendo os espaços verdes que, pela sua natureza, características e dimensões tenham caráter supra 

paroquial, como é o caso dos espaços relacionados com a Praia da Vagueira, a partir da ponte. 

ANEXO III 

GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS 

LOCALIZADOS NA ÁREA GEOGRÁFICA DA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

 

1- Para efeitos do disposto na alínea a) da cláusula 1ª da Minuta do Acordo de Execução, são apenas 

considerados os espaços verdes urbanos, que a seguir se discriminam: 

SANTO ANTÓNIO 

- Campo de futebol 

- Jardim do cemitério 

- Jardim do polidesportivo 

- Jardim do parque infantil 

- Jardim da oliveira (Lomba) 
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- Jardim do antigo Jardim de Infância 

- Jardim do fontenário da Quintã 

LOMBOMEÃO 

- Jardim da Oliveira na Rua Nova 

- Jardim da Dunameão 

- Jardins do Largo Beato Nuno 

- Jardim da Escola do 1º CEB 

VAGOS 

- Jardim Bairro Dr. Pedro Guimarães 

- Rotunda Bairro Dr. Pedro Guimarães 

- Jardim Capela de Santo António 

- Rotunda da Santa Casa 

- Jardim do antigo Jardim de Infância 

- Jardim da anterior escola do 1º CEB 

- Jardim do Bairro da Corredoura 

- Jardim da Urbanização da Corredoura 

- Jardim da Praça da Corredoura 

- Jardins dos Terraços da Ria 

 

2- A Junta de Freguesia assume os encargos com a rega dos espaços ajardinados em Santo António e em 

Lombomeão. 

 

MAPA DOS VALORES A ATRIBUIR A CADA FREGUESIA (FFF 2018) 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

VALOR FFF - FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS 2018 - €437.291,00 * 75% = 

€327.968,25 

 

Freguesias Habitantes Arruamentos (Km) 

Área 

(Km2) 

Valor FFF 

(2018) 

75% valor 

FFF 

Calvão 2010 45,5 14,8 40 397,00 € 30 297,75 € 

Fonte Angeão e Covão do 

Lobo 2238 83,7 17,5 58 463,00 € 43 847,25 € 

Gafanha da Boa Hora 2605 71,4 37,2 54 899,00 € 41 174,25 € 

Ouca 1692 58 16,3 38 176,00 € 28 632,00 € 

Ponte Vagos e Santa 

Catarina 2781 77,5 13,3 60 070,00 € 45 052,50 € 

Soza 3060 81,8 21,7 48 342,00 € 36 256,50 € 

Santo André 2055 48,7 12,7 39 867,00 € 29 900,25 € 

Vagos e Santo António 6324 102 31,3 97 077,00 € 72 807,75 € 

Total 22765 568,6 164,8 437 291,00 € 327 968,25 € 

Para prestar os esclarecimentos necessários esteve presente o senhor dr. Laerte Pinto. ------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta de Acordo de Execução 

de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia e remetê-la à Assembleia Municipal para 

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

Mais deliberou autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar os Acordos de Execução de 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------------- 

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

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

4 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA – APOIO 

FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO -------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 10 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve:  

“Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia – Apoio Financeiro para Investimento 

Proposta 

1. As autarquias locais prosseguem as suas atribuições através do exercício, pelos respetivos 

órgãos, das competências legalmente previstas, designadamente de consulta, planeamento, 

investimento, gestão, licenciamento e fiscalização, tendo em vista a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações. 

2. Essas atribuições são exercidas em diversos domínios, que estão exemplificados nos artigos 7º 

(atribuições da freguesia) e 23º (atribuições do município), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro. 

3. Na prossecução dessas atribuições, e no sentido da melhoria dos serviços prestados à população, 

cada vez mais se revela determinante a articulação e cooperação entre todos os órgãos das 

autarquias locais, sempre com respeito pela autonomia de cada um. 

4. Num contexto de escassez de recursos, em que importa rentabilizar os meios disponíveis, reveste-

se de especial relevância o esforço feito pelas freguesias no sentido de afetarem as suas verbas 

orçamentais para investimento. 

5. Assim, é neste contexto de cooperação, que se propõe a concessão de apoio financeiro às Juntas 

de Freguesia do Município de Vagos, destinado a investimento, como incentivo para uma melhor 

e eficaz resposta aos problemas e dificuldades com que são confrontadas. 

6. Considerando que, nos termos da alínea j), do nº 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada 

dos interesses próprios das populações; 
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PROPONHO, na prossecução dos objetivos traçados no orçamento municipal aprovado para 2018: 

a) A aprovação pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal dos seguintes apoios 

financeiros para as freguesias, destinados a investimento, com referência anual para o 

mandato 2017-2021: 

       VALOR FFF - FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS 2018 - €437.291,00 * 25% = €109.322,75 

 

Freguesias Habitantes 

Arruamentos 

(Km) 

Área 

(Km2) 

Valor FFF 

(2018) 

25% valor 

FFF 

Calvão 2010 45,5 14,8 40 397,00 € 10 099,25 € 

Fonte Angeão e Covão do 

Lobo 2238 83,7 17,5 58 463,00 € 14 615,75 € 

Gafanha da Boa Hora 2605 71,4 37,2 54 899,00 € 13 724,75 € 

Ouca 1692 58 16,3 38 176,00 € 9 544,00 € 

Ponte Vagos e Santa 

Catarina 2781 77,5 13,3 60 070,00 € 15 017,50 € 

Soza 3060 81,8 21,7 48 342,00 € 12 085,50 € 

Santo André 2055 48,7 12,7 39 867,00 € 9 966,75 € 

Vagos e Santo António 6324 102 31,3 97 077,00 € 24 269,25 € 

Total 22765 568,6 164,8 437 291,00 € 109 322,75 € 

 

b) A aprovação, pelos mesmos órgãos, da minuta do respetivo contrato interadministrativo, 

conforme documento anexo.”; --------------------------------------------------------------------------  

 

ANEXO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 

____________, PARA INVESTIMENTO 

Entre, 

A Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da 

Saudade, 3840-420 Vagos, representada neste ato pelo Presidente da Câmara, e com poderes 

para o ato, conforme o disposto nas alíneas a) e c) do nº 1, e na alínea f) do nº 2, do art.º 35º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, 

devidamente autorizado pelas deliberações da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, de 

___/___/2018 e ___/___/2018, respetivamente, 

e, 

A Junta de Freguesia de ________________________, contribuinte nº _______________, com 

sede na ________________________________, representada neste ato pelo Presidente da Junta 

de Freguesia de _____________________, e com poderes para o ato, conforme o disposto nas 

alíneas a) e g), do nº 1, do art.º 18º, do Anexo I, da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizado pelas deliberações da Junta de 

Freguesia e Assembleia de Freguesia, de ___/___/2018 e ___/___/2018, respetivamente. 

É celebrado o presente Contrato Interadministrativo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente Contrato tem como objeto o apoio financeiro para investimento, a conceder pelo 

Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante. 

Cláusula 2ª 

Fontes Normativas do Contrato 

3. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: 

c) O respetivo clausulado; 

d) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

4. Subsidiariamente dever-se-á observar: 

c) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, consagrado no DL nº 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

d) O Código do Procedimento Administrativo. 

Cláusula 3ª 

Prazo do Contrato 

O período de vigência do presente Contrato coincide com a duração do mandato dos órgãos 

autárquicos, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados. 

Cláusula 4ª 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

1- A Câmara Municipal de Vagos compromete-se a proceder à transferência da verba de 25% dos 

valores atribuídos pelo FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias) a cada freguesia. 

2- O valor anual a transferir e a atualizar conforme o que vier a ser definido pelos futuros 

Orçamentos de Estado para a freguesia de _______________ é de € xx.xxx,xx (por extenso). 

3. As transferências da verba prevista no número anterior serão efetuadas em 4 (quatro) 

prestações, nos meses de abril, julho, outubro e janeiro (do ano seguinte). 

Cláusula 5ª 

Obrigações do Segundo Outorgante 

1. O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, relatórios trimestrais de 

avaliação da execução do presente Contrato, conforme modelo a ser fornecido para o efeito. 

2. O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios referidos no número anterior 

até ao dia 10 do mês seguinte a que disser respeito o trimestre. 

Cláusula 6ª 

Relatórios e sua periodicidade 

1. Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula anterior e para cada ano de 

vigência do presente contrato, os trimestres referem-se aos períodos abaixo indicados: 

- 1º trimestre: 01 de janeiro a 31 de março; 

- 2º trimestre: 01 de abril a 30 de junho; 

- 3º trimestre: 01 de julho a 30 de setembro; 
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- 4º trimestre: 01 de outubro a 31 de dezembro. 

2. O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais que visem melhor 

compreensão do investimento realizado. 

Cláusula 7ª 

Gestor do Contrato 

Para cumprimento do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 290º-A, do Código dos Contratos Públicos, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o Primeiro Outorgante 

designa como Gestor do presente Contrato o senhor …………. 

Cláusula 8ª 

Entrada em vigor 

O presente Contrato entra em vigor após a sua assinatura, e produz efeitos reportados a 1 de 

janeiro de 2018. 

Parágrafo único: 

Ao presente Contrato é aplicável o regime da contratação excluída, por força do disposto no nº 

1, do artigo 5º, e nº 5, do artigo 5º-A, do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto. 

Vagos, …. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia de ….”. -------------------------------------------------------------- 

Para prestar os esclarecimentos necessários esteve presente o senhor dr. Laerte Pinto. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta de Contrato 

Interadministrativo para Investimento e remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. --------- 

Mais deliberou autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar os Contratos 

Interadministrativos para Investimento. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de fevereiro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 84.954,53 € (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e três 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 28 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018, no âmbito de: --- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar; ---------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) - 08 despachos. -------------------------------------------------------------- 

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 – GRUPO CÉNICO ARLEQUIM – MUSEU DO BRINCAR ---------------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Cénico Arlequim, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 

de fevereiro de 2018, requerendo: “apoio financeiro que constitua uma garantia do bom e eficaz 

funcionamento do MdB”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 09 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Analisado o pedido de subsídio apresentado pelo Grupo Cénico Arlequim, cumpre-me informar 

o seguinte: 

1. Com a recente entrada em vigor, em 01/01/2018, das alterações ao Código dos Contratos 

Públicos, por força do Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na formação dos 

contratos cujo objeto principal consista na atribuição de subsídios ou subvenções de 

qualquer natureza é aplicável o Código dos Contratos Públicos, com exceção da sua 

Parte II, designadamente a parte referente a procedimentos, formação do contrato, 

tramitação processual, procedimentos especiais, acordos-quadro, centrais de compras, 

alienação de bens móveis e garantias administrativas (alínea c), do nº 4, do artigo 5º, do 

Código). 

2. Isto significa que a decisão a tomar deverá ser, previamente, fundamentada e 

enquadrada neste novo normativo legal, com vista à posterior celebração de um 

contrato, que fixará as obrigações e deveres das partes, bem como a designação de um 

gestor do contrato por parte da Câmara Municipal de Vagos, como entidade adjudicante 

(artigo 290-Aº). 

3. Pese embora se reconheça, como ponto de partida, que estão reunidas as condições de 

garantia do cumprimento dos princípios consagrados no Código, que permitiriam 

atribuir um subsídio à entidade requerente, fruto da informação constante da 

documentação existente nos serviços municipais do ano anterior, a verdade é que não é 

apresentada qualquer documentação sobre a aprovação do orçamento e contas. 
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4. Contactado o Presidente da Direção do Museu do Brincar, foi-me dada a informação de 

que os órgãos reunirão até final de março do corrente ano, para aprovação dos 

documentos de gestão (do ano anterior e atual). O mesmo deu-me também a conhecer da 

necessidade urgente de ser salvaguardado o pagamento das remunerações dos 

colaboradores. 

5. Perante o exposto, e considerando o valor do subsídio atribuído em 2017, na reunião 

camarária de 18 de maio (€35.000,00), o meu parecer é o seguinte: 

a) Não vejo inconveniente que a Câmara Municipal atribua, a título de 

adiantamento por conta do subsídio anual que vier a ser definido, um subsídio 

até 50% do valor do subsídio atribuído no ano anterior, ou seja até 

€17.500,00; 

b) Deverá a entidade requerente remeter à Câmara Municipal os documentos de 

gestão (do ano anterior e do corrente ano), devidamente aprovados e 

acompanhados das atas dos respetivos órgãos, para efeitos de nova 

apreciação, com vista a posterior decisão e celebração do necessário 

contrato.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 263, no valor de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de fevereiro de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 17.500,00 € 

(dezassete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGF (Divisão de Gestão Financeira), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO FABRIQUEIRA PAROQUIAL DE OUCA 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão Fabriqueira Paroquial de Ouca, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 07 de fevereiro de 2018, requerendo “isenção de taxas das licenças para a 

realização do Baile de Carnaval, no dia 10/02/2018 e 11/02/2018”; ---------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 72,99 € (setenta e dois euros e noventa e nove cêntimos); ----------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 09 de fevereiro de 2018: “Deferido 

conforme informação técnica. À reunião da Câmara Municipal para ratificar.”; ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. ----- 
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Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico), da DCAJ (Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica) 

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------------------------- 

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – VERSUS CAFFÉ – LOMBOMEÃO – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 19 de janeiro de 2018, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «VERSUS CAFFÉ», sito em Lombomeão - Vagos, seja alargado como segue: ------ 

o Sábados e vésperas de feriados das 02H00M às 04H00M; para o ano 2018 ---------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 25 de janeiro de 2018; ---- 

 Parecer favorável da GNR, de 29 de janeiro de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Informação da NAJ, de 30 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Considerando que: 

1. O requerente Sérgio Pedro Rocha Sarabando, titular explorador do estabelecimento 

denominado “Versus Caffé”, sito em Lombomeão, freguesia de Vagos e Santo António, 

solicita à Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento para todos os 

sábados e vésperas de feriados, do ano 2018, até às 04h00 do dia seguinte; 

2. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização e funcionamento 

n.º 5/2007, para o uso a que se destina (Estabelecimento de Restauração e Bebidas);  

3. O requerente efetuou a mera comunicação prévia para a exploração do estabelecimento 

em causa; 

4. O parecer da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António é favorável, “…desde que 

não interfira com o descanso dos residentes da área”; 

5. O parecer da GNR é favorável, “desde que não implique conflitos com os moradores, 

nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual excesso de ruído no 

interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída dos seus clientes”; 

6. Não existem registos, nesta Câmara Municipal, de reclamações sobre o referido 

estabelecimento. 

Perante o exposto, e considerando os pareceres da Junta de Freguesia e da GNR, não se vê 

inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para todos 

os sábados e vésperas de feriados, do ano 2018, até às 04h00 do dia seguinte.  



 
 

Ata n.º 04/2018, de 15 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

26 

No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento 

aos pressupostos dos pareceres da Junta de Freguesia e da GNR, nomeadamente: 

a) Que o requerente salvaguarde o direito ao repouso, à tranquilidade e saúde dos cidadãos 

(direitos de personalidade); 

b) Em caso de reclamação sobre o ruído, o titular da exploração do estabelecimento adote, 

de imediato, as medidas adequadas para a sua redução ou extinção.   

  À consideração superior.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 31 de janeiro de 2018: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À reunião de Câmara Municipal para ratificação.”.  

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

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

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

6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – OXANA KIRILYUK – N.º 1/2018 – VAGOS --------------------------------- 

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

 Requerimento de Oxana Kirilyuk, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de 

fevereiro de 2018, requerendo apoio para o pagamento da renda de casa; ----------------------------- 

 Informação do NAS (Núcleo de Ação Social), de 06 de fevereiro de 2018, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 125,00 € (cento e vinte 

e cinco euros), valor que corresponde a 50% do valor mensal da renda, durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), no total; ---------------- 

 Informação de Compromisso n.º 257, no valor de 1.375,00 € (mil, trezentos e setenta e cinco 

euros), para o ano em curso e 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), para exercícios futuros; ----- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 07 de fevereiro de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------- 
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Devem a DGF (Divisão de Gestão Financeira) e o NAS (Núcleo de Ação Social), proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – REVISÃO DE RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA 

CORREDOURA – ANGELO MANUEL RIBEIRO DE ALMEIDA ----------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 08 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“I - Fundamento:  

O inquilino residente no Bloco B, rch. direito, do Bairro da Corredoura, comunicou à Câmara 

Municipal de Vagos a alteração ocorrida nos rendimentos do seu agregado familiar, por situação 

de desemprego de um dos elementos do casal. 

Os documentos solicitados, para avaliação da atual situação económica do agregado, foram 

entregues na Câmara Municipal de Vagos, no Serviço de Ação Social. 

Foi efetuada a avaliação, conforme a legislação em vigor para o cálculo das rendas em regime 

de Arrendamento Apoiado. 

Reunidos os pressupostos, previstos na alínea a), do n.º 1 do Artigo 23.º “Atualização e revisão 

da renda” da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

32/2016, de 24 de agosto, procedeu-se ao cálculo do valor da nova renda a aplicar. 

II - Conclusão:  

O valor da nova renda a aplicar, a partir do mês de março de 2018, inclusive, calculada de acordo 

com o previsto no Artigo 21.º, da Lei acima invocada, passa a ser de 162,32 euros. 

III - Proposta: 

De forma a dar cumprimento ao previsto na legislação referida, propõe-se a revisão da renda 

para o valor de 162,32 euros mensais.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 09 de fevereiro de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta supra e fixar a renda no valor 

de 162,32 € (cento e sessenta e dois euros e trinta e dois cêntimos). ------------------------------------------- 

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

8 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 255.000,00 € – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 08 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 15.12.2017, a Assembleia Municipal na 

sua sessão de 29.12.2017 aprovou o projeto de construção das Infraestruturas da Parcela B do 

Parque Empresarial de Soza – 2ª fase nos termos do artigo 51.º, n.º 2, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, tendo em vista a contração de um empréstimo bancário de médio e longo prazo 

destinado ao financiamento da sua componente não comparticipada. 

O investimento encontra-se enquadrado num projeto aprovado no programa Portugal2020 pelo 

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (eixo prioritário COMPETIR – 

Competitividade e Internacionalização da Economia Regional) com os seguintes valores: 

 - Investimento total: 2.910.114,94 € 

 - Investimento elegível: 1.841.888,86 € 

 - Comparticipação FEDER: 1.565.605,53 € 

Do investimento total da candidatura consta uma componente já executada no montante de 

158.295,99 €. Isolando o investimento a realizar chegamos aos seguintes de valores aprovados 

 - Investimento total: 2.751.818,95 € 

 - Investimento elegível: 1.731.750,28 

 - Comparticipação FEDER: 1.471.987,74 € 

 - Contrapartida nacional: 259.762.54 €” 

Limite da dívida e valor do empréstimo a contratar 

De acordo com o n.º 5 do artigo 52.º Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, recentemente alterado com 

o Orçamento do Estado 2018, para o apuramento da dívida total dos municípios não é 

considerado o valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da 

contrapartida nacional de projetos com comparticipados por fundos comunitários.  

Deste modo, pese embora não estar nesta data apurada a dívida total do Município a 31.12.2017, 

propõe-se que a Câmara Municipal proceda à abertura de um procedimento de contração de 

empréstimo bancário até ao montante de 255.000,00 € para financiamento da contrapartida 

nacional do projeto porquanto está excluído do limite da dívida total do Município tal como é 

definido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de fevereiro.  

Condições da contratação 

 Para a contratação devem ser consultadas pelo menos três instituições financeiras. 

Propõe-se que as propostas sejam apresentadas nas seguintes condições: 
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 - Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

 - Período de utilização: 18 meses 

 - Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

 - Taxa de referência: Euribor a 6 meses 

Júri de procedimento 

 Propõe-se igualmente que seja nomeado o seguinte júri do procedimento: 

 - Presidente: Elsy Martins dos Santos 

 - Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

 - Vogal efetivo: Clarinda Isabel dos Anjos dos Santos 

 - Vogal suplente: Maria Odete Santos Campanudo”; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2018: “Concordo. À Reunião de 

C.M.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um procedimento de 

contração de empréstimo bancário até ao montante de 255.000,00 € (duzentos e cinquenta e cinco mil 

euros) para financiamento da contrapartida nacional do projeto “Infraestruturas da Parcela B do 

Parque Empresarial de Soza – 2ª Fase”, porquanto está excluído do limite da dívida total do Município 

tal como é definido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de fevereiro.  ---------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para a contratação devem ser consultadas pelo menos três instituições financeiras; 

2. As propostas devem ser apresentadas nas seguintes condições: 

 Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

- Período de utilização: 18 meses 

- Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

- Taxa de referência: Euribor a 6 meses; 

3. O júri do procedimento é composto por: 

- Presidente: Elsy Martins dos Santos 

- Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

- Vogal efetivo: Clarinda Isabel dos Anjos dos Santos 

- Vogal suplente: Maria Odete Santos Campanudo. -------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º 

E05/2013 – ANTÓNIO PIMENTA – CONSTRUÇÕES, LDª – AUTO DE VISTORIA PARA 

EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa António Pimenta – Construções, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 21 de novembro de 2017, solicitando “a redução parcial sucessiva da 

garantia/caução (3.º ano) relativa à empreitada acima referenciada”; ------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução – 3º ano, de 16 de janeiro de 2018; --------- 

  Informação da DPOP, de 17 de janeiro de 2018, concluindo, que após vistoria para efeitos de 

libertação de caução, poderá ser libertado o montante correspondente a 15% do montante total, 

decorridos que estão 3 anos após a receção provisória; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 24 de janeiro de 2018: “Tendo em conta o auto de vistoria e a informação 

do Eng. André Nunes, considero que podem ser liberadas as cauções solicitadas.”; ---------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º Paulo Sousa, de 29 de janeiro de 2018: 

“Concordo, à reunião de Câmara para ratificação.”. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução, ratificando o despacho do senhor 

Vice Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF (Divisão de Gestão Financeira) e a DPOP (Divisão de Planeamento e Obras Públicas), 

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------------------------- 

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROC.º 

E04/2014 – ANTÓNIO PIMENTA – CONSTRUÇÕES, LDª – AUTO DE VISTORIA PARA 

EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa António Pimenta – Construções, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 21 de novembro de 2017, solicitando “a redução parcial sucessiva da 

garantia/caução (1.º e 2.º anos) relativa à empreitada acima discriminada”; ----------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução – 1.º e 2.º anos, de 16 de janeiro de 2018; - 
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  Informação da DPOP, de 17 de janeiro de 2018, concluindo, que após vistoria para efeitos de 

libertação de caução, poderá ser libertado o montante correspondente a 60% do montante total 

(30%+30%), decorridos que estão o 1º e 2º anos após a receção provisória; -------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 24 de janeiro de 2018: “Tendo em conta o auto de vistoria e a informação 

do Eng. André Nunes, considero que podem ser liberadas as cauções solicitadas.”; ---------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º Paulo Sousa, de 29 de janeiro de 2018: 

“Concordo, à reunião de Câmara para ratificação.”. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução, ratificando o despacho do senhor 

Vice Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF e a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ROBERTO CARLOS OLIVEIRA CONDE – PROC.º 141/17 – LOMBA – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA E CONSTRUÇÃO DE ANEXOS -------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Roberto Carlos Oliveira Conde, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 14 de dezembro de 2017, requerendo a legalização de obras de ampliação de moradia e 

construção de anexos e autorização de utilização; --------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 27 de dezembro de 2017, concluindo: “Assim e no que diz respeito ao 

uso de solo e a pretensão tem enquadramento de acordo no PDM de Vagos”; ---------------------- 

 Informação da DU, de 26 de janeiro de 2018, concluindo: “Será de aprovar a legalização 

pretendida (arquitetura e especialidades) e autorização de utilização.”; ----------------------------- 

 Parecer da CDU, de 29 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, não se vendo inconveniente na 

legalização das obras e na autorização de utilização pretendida, devendo ser o processo remetido 

a deliberação da CM nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE…. À consideração superior.”; - 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de fevereiro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

o A Informação do CDPP, de 27 de dezembro de 2017; 

o A informação da DU, de 26 de janeiro de 2018;  

o O parecer da CDU, de 29 de janeiro de 2018;  

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

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

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

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

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

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. -------------------------------------------------------- 

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

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DU (Divisão de Urbanismo), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

2 – FERREIRAS, LDA – PROC.º 22/89 – PRAIA DA VAGUEIRA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

– 2ª FASE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Deliberação da Câmara Municipal, de 07 de janeiro de 2016; ------------------------------------------ 

 Informação do Diretor do Departamento de Coordenação, de 30 de janeiro de 2018, que a seguir 

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

“Informo que, após visita ao local, verifiquei que os trabalhos se encontram concluídos. No 

capítulo das pavimentações foi substituído o «massame de betão» por «pedra do chão»; No 

capítulo das áreas permeáveis a «casca de pinheiro» foi substituída por «brita». Não vejo 

inconveniente na receção dos trabalhos e na consequente liberação da caução respetiva”; ------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de fevereiro de 2018: “Agende-se o 

assunto para a próxima reunião da CM.”. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização 

e proceder a liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor dr. Óscar Lopes Francisco, residente em Ponte de Vagos, para, na área cultural, colocar 

duas questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Há vários anos que está prometida uma Agenda Cultural para o concelho de Vagos. Essa 

hipótese está a ser considerada? Para quando? -------------------------------------------------- 

2) Quais as atividades culturais para o primeiro trimestre deste ano? --------------------------- 

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

 Relativamente à Agenda Cultural, a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou que não será 

só cultural mas de eventos e acontecimentos. O primeiro número da agenda será em março e terá 

uma periodicidade mensal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, sobre os eventos a realizar até março, referiu, para além 

das atividades regulares da Biblioteca Municipal, nomeadamente, a “Hora do Conto”, a 

“Biblioterapia”, a apresentação de livros irá decorrer o evento “Livros com Flores” que dará as 

boas vindas à primavera. Haverá ainda vários concertos pelo concelho, especificamente em Santo 

André, Gafanha da Boa Hora, Fonte de Angeão, Soza e Calvão. --------------------------------------- 

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

 O senhor Paulo Alexandre Gil Cardoso, residente em Soza, para deixar algumas considerações: - 

 Após ter cumprimentado os presentes, disse: ---------------------------------------------------- 

o Considera que a Ordem do Dia das reuniões públicas da Câmara, deveria estar 

publicitada no site do Município e a intervenção do público, na sua opinião, deveria 

ser no início das sessões e não no fim. ------------------------------------------------------- 

o O protocolo entre o Município e as Freguesias não foi negociado. Foi elaborado pelo 

Município e posto à consideração das Freguesias. Estamos a falar em 2014. Só nove 

meses depois é que foi aprovado ficando omisso esse período temporal. Nove meses 

de dificuldades por parte das juntas de freguesia. Estamos a falar de milhares de euros 

que o município poupou à custa das freguesias. --------------------------------------------- 
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     De referir que houve queixas na Assembleia Municipal durante os últimos 4 anos, 

relativamente aos atrasos e ao pouco valor atribuído. -------------------------------------- 

     Refere também que não gostou de ouvir “é uma benesse que se dá às freguesias”, isto 

não é benesse nenhuma é o que é devido às freguesias. ------------------------------------ 

o Ainda sobre reuniões. Ao consultar o site da Câmara Municipal de Vagos e 

relativamente à Comissão de Transito, existe uma informação que refere que as 

reuniões são nas 2.ªs segundas-feiras de cada mês. As atas disponíveis são do ano 

2013. Pergunta se a Comissão de Transito existe ou não? Se é para manter? E porque 

não existem atas publicadas desde 2013? ---------------------------------------------------- 

o Soube, por linhas travessas, que tinha sido designado para o Conselho Municipal de 

Segurança, designação esta aprovada em Assembleia Municipal. Pergunta: Porque 

não foi ainda contactado e informado oficialmente desta designação? ------------------ 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara deu resposta às questões: ----------------------------------------- 

 Quanto à Comissão de Transito, ela existe e é útil. --------------------------------------------- 

 Comissão Municipal de Segurança - Não tem conhecimento, mas irá averiguar o 

acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Juntas de freguesia – De facto não é uma benesse, é uma colaboração com as juntas de 

freguesia. A Câmara Municipal tem dialogado com as juntas e considerado as diversas 

opiniões. As transferências de competências trouxeram como é óbvio algumas 

dificuldades no início, mas agora está tudo atualizado. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal fez um esforço no sentido de atribuir mais 25% do FFF, para que 

as juntas de freguesia melhorem os valores de investimento. --------------------------------- 

 Quanto à situação do público intervir no final ou no início das reuniões, é uma opção e 

cada um tem a sua opinião. ------------------------------------------------------------------------ 

 Sobre a publicitação das atas, será analisado com os serviços. ------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, referiu ainda que a comissão de trânsito não tem reunido 

porque está em fase de reorganização. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Paulo Alexandre Gil Cardoso colocou, ainda, mais algumas questões: --------------------- 

 Armazéns municipais de Santo André. Já estão a ser utilizados pelos serviços municipais? 

O contrato está realizado e assinado? Está disponível para consulta pública? -------------- 

 Qual o limite da data de execução da obra dos novos armazéns? ---------------------------- 

 Gostava de ser esclarecido sobre a desativação e deslocalização do canil municipal. Qual 

o plano do executivo referente a este assunto? Por que razão se deslocaliza para as 

instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos? ----------- 
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 Para terminar o que é que está a ser feito e em que ponto estamos relativamente à 

execução e cumprimento do Plano de Gestão da Floresta? Qual a ação do nosso 

Município relativamente aquilo que está estipulado? ------------------------------------------ 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------- 

 Sobre os armazéns municipais em Santo André: ------------------------------------------------ 

o Existe contrato assinado; ----------------------------------------------------------------------- 

o Já estão a funcionar. Os recursos humanos já se instalaram. ------------------------------ 

o O tempo de execução será de 2 anos. --------------------------------------------------------- 

 Sobre a Gestão da Floresta ou melhor sobre as Faixas de Gestão de Combustível: -------- 

o A Câmara Municipal está a cumprir o estipulado no artigo 153º do Orçamento de 

Estado 2018. -------------------------------------------------------------------------------------- 

o Começou por fazer a marcação em planta das áreas sujeitas à gestão de combustível;  

o Foi elaborado um Edital com a referida planta a informar os proprietários para a 

obrigatoriedade de procederem à execução de trabalhos de gestão de combustível até 

15 de março; -------------------------------------------------------------------------------------- 

o Estão a ser feitas ações de sensibilização nas juntas de freguesia; ------------------------ 

o A partir daí a Câmara Municipal irá verificar se foi dado cumprimento ao Edital. Se 

assim não for, serão identificados os proprietários que não procederam à gestão de 

combustíveis instaurando-se o respetivo processo de contraordenação. A Câmara 

Municipal substituir-se-á aos proprietários. Após notificação do incumprimento aos 

proprietários a Câmara executará os trabalhos e indicará o montante estimado das 

despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Existe um plano de trabalhos que está em execução. --------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora Dulcínia Sereno deu nota da situação do canil. É uma das grandes 

preocupações do executivo. O canil não vai ocupar as instalações que os bombeiros 

utilizam na central da camionagem. É uma situação temporária. Até porque há projetos 

para um canil intermunicipal o que seria o ideal. ----------------------------------------------- 

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

 O senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos para fazer referência a algumas situações, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Referir que é alérgico a pessoas que ganham dinheiro sem fazer nada, como é o caso da 

Proteção Civil; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na rua João MC da Rocha até à estrada Máximo Loff o pavimento é em pavê e a partir 

daí é em alcatrão. Existem dois tipos de munícipes em Vagos? ------------------------------ 

 Porque é que os alinhamentos na rua dos Cardais não são todos iguais? -------------------- 

 É verdade que dando terreno, ficamos isentos de pagar taxas? ------------------------------- 
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 Ainda bem que deitaram a casa na EN109 abaixo, mas quando vão remover o entulho?   

 Quando é que acabamos com a AdRA? ---------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes e 

comprometeu-se a ir com o senhor Alírio de Matos verificar os alinhamentos na rua João MC da 

Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 Vice Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

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

e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


