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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2018, de 08 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia oito de março de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta 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, dr. Óscar Lopes 

Francisco, 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 

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

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues que se fez substituir pelo senhor 

Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da Câmara. --- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para dar nota de duas situações: ------------------------------- 

o Estrada de Rines – Sanchequias – A obra já teve início. O empreiteiro está a instalar 

o estaleiro da obra nos terrenos da Câmara Municipal em Santo André, junto aos 

novos Armazéns Municipais; -------------------------------------------------------------- 

o Estrada Fontão/Salgueiro - Informar que na próxima segunda-feira está agendada 

uma reunião entre o empreiteiro, a AdRA e a Câmara Municipal. O objetivo é 

estabelecer, em termos temporais, como se fará a intervenção de recuperação da 

obra. É uma obra nova que ainda não foi recebida pela Câmara Municipal, 

continuando na responsabilidade do empreiteiro. Há questões importantes a definir 

e a decidir nomeadamente a receção provisória por parte da AdRA, uma vez que 

já existem pedidos para a ligação ao saneamento. A intervenção do empreiteiro 

depende muito das condições climatéricas. --------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, para: --------------------------------------------- 

o Desejar um bom dia a todos, especialmente a todas a mulheres presentes, uma vez 

que se celebra o Dia Internacional da Mulher; ------------------------------------------- 

o Solicitar cópia do contrato de arrendamento dos novos armazéns municipais; ----- 

o Solicitar quadro com todas as transferências da Câmara Municipal para as IPSS’s, 

nos últimos cinco anos; --------------------------------------------------------------------- 

o Solicitar ainda quadro com a listagem de todos os funcionários que são pagos pela 

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

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

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

o Quanto à cópia do contrato de arrendamento dos novos armazéns municipais, será 

entregue de imediato. ------------------------------------------------------------------------ 

o Relativamente às transferências para as IPSS’s, não será fácil entregar essa 

informação rapidamente, uma vez que não é viável colocar os serviços a fazer esse 

trabalho quando têm outras tarefas a cumprir. Se o que pretende são as 

transferências que são feitas para as IPSS’s por conta de apoios ao investimento, 

então o documento que lhe foi entregue reflete exatamente isso. Se pretende todos 

os valores correntes dos últimos cinco anos, não se consegue prever o tempo que 

poderá demorar a facultar essa informação. ---------------------------------------------- 

o Sobre a lista dos funcionários tem algumas dúvidas sobre se é possível entregar 

uma lista nominal. Irá informar-se. De qualquer modo o quadro com a listagem dos 

trabalhadores e suas funções está nos documentos de prestação de contas que é 

enviado para a Assembleia Municipal. --------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, reformulou a questão anterior e solicitou 

então que lhe fosse facultado o quadro com as transferências para as IPSS’s do último ano.  

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

 O senhor Presidente da Câmara referiu que o pedido é bastante mais razoável mas que não 

tem timings para entregar essa informação. -------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente as propostas de ATAS n.ºs 01, 02 e 03, de 04 e 18 de janeiro e 01 de fevereiro de 2018, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 



 
 

Ata n.º 05/2018, de 08 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o senhor Presidente da Câmara não esteve presente no início da reunião de 04 de janeiro, 

só votou favoravelmente a proposta da ata n.º 01/2018, nos pontos em que participou. ------------------------ 

Por não estarem presentes nas reuniões não votaram as propostas de atas, os senhores Vereadores: ---------

Ata n.º 01/2018, de 04 de janeiro – eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé; ---------------------------------------

Ata n.º 02/2018, de 18 de janeiro - dr. Óscar Lopes Francisco e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento; -----

Ata n.º 03/2018, de 01 de fevereiro - dr. Óscar Lopes Francisco e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. ----- 

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

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

2 – NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANISTICAS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

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

 Proposta da DU, de alteração das normas para a instrução de pedidos para a realização de 

operações urbanísticas, de 02 de fevereiro de 2018; ------------------------------------------------------ 

 Parecer de concordância da CDU, de 02 de fevereiro de 2018; ----------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2018: “Concordo com 

a proposta apresentada. À Reunião da CM”. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas. -------------------- 

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

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

3 – COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ------------------------------------------------------------------ 

Presente proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 02 de março de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Assunto – Comissão Municipal de Trânsito 

Considerando que, pelo despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26/10/2017, me foram 

atribuídas as funções específicas na área da sinalização e trânsito; 

Considerando que, também por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26/10/2017, me 

foram subdelegadas as competências previstas na alínea rr), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 
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75/2013, de 12 de setembro, ou seja, “Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e 

demais lugares públicos”; 

Considerando que, fruto da experiência adquirida nos últimos anos, é necessário aperfeiçoar o 

funcionamento da atual Comissão Municipal de Trânsito, de maneira a que a mesma, perante as diversas 

solicitações, se pronuncie de uma forma mais célere e eficiente, com vista à oportuna e eficaz tomada de 

decisão; 

Considerando que, neste contexto de melhoria da eficiência e eficácia, a Comissão Municipal de Trânsito, 

em alguns casos e em função dos assuntos objeto de análise, poderá funcionar apenas com um núcleo 

restrito, sem que para tal seja necessária a presença de todos os membros que a integram, designadamente 

os representantes das entidades externas; 

PROPONHO: 

1) A reformulação da atual Comissão Municipal de Trânsito que passará a ser constituída da 

seguinte forma: 

a) Comissão restrita – Integram o núcleo restrito da Comissão Municipal de Trânsito de Vagos 

os seguintes membros:  

- Presidente da Câmara Municipal ou Vereador(a) com competência delegada; 

- Diretor do Departamento de Coordenação; 

- Chefe da Divisão de Serviços Operacionais; 

- Chefe da Divisão de Planeamento e Obras Públicas; 

- Comandante Operacional Municipal; 

- Técnico Superior com experiência na área de sinalização e trânsito (*); 

- Técnico superior da área administrativa/jurídica (*). 

b) Comissão alargada – A comissão alargada integra os membros da comissão restrita e um ou 

mais representantes de entidades externas, designadamente: 

- Presidente da Assembleia Municipal; 

- Presidente da Junta de Freguesia; 

- Comandante do posto da GNR de Vagos; 

- Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

- Presidente da Direção do Agrupamento Escolar de Vagos; 

2) A aprovação do regulamento interno de funcionamento, em anexo à presente proposta. 

(*)- A designar pelo presidente da Comissão Municipal de Trânsito de Vagos 

ANEXO 

REGULAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VAGOS 

Nota Introdutória 

Considerando que, nos termos da alínea rr), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas 

e demais lugares públicos, bem como administrar o domínio público municipal, que integra a rede de 

circulação viária colocada, por lei, sob administração municipal (alíneas qq) e ee)), é criada a Comissão 
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Municipal de Trânsito de Vagos (CMTV), que exerce funções consultivas em matérias relacionadas com 

o trânsito no concelho de Vagos. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto na alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo 

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

Artigo 2º 

Objeto 

O presente regulamento tem por objeto a definição das competências, organização e funcionamento da 

CMTV. 

Artigo 3º 

Funções 

A CMTV é um órgão com funções consultivas, que visa prestar apoio na tomada de decisão sobre matérias 

relacionadas com o trânsito no concelho de Vagos, e, neste âmbito, promover a articulação, a troca de 

informações e a cooperação, entre as diversas entidades. 

Artigo 4º 

Competências 

À CMTV compete: 

a) Dar parecer sobre a colocação, remoção ou substituição, de sinalização vertical e 

horizontal no concelho de Vagos; 

b) Dar parecer sobre reorganização do tráfego e alterações de sentido de trânsito; 

c) Propor e dar parecer sobre a atribuição de espaços de estacionamento reservados a 

pessoas de mobilidade reduzida; 

d) Dar parecer sobre os projetos de regulamento de trânsito para o concelho; 

e) Dar parecer sobre os projetos de regulamento de estacionamento de duração limitada; 

f) Propor a demarcação de parques de estacionamento; 

g) Solicitar pareceres e informações a entidades externas, em matéria relacionada com o 

trânsito no concelho; 

h) Propor recomendações com vista à melhoria das condições de trânsito no concelho; 

i) Diagnosticar e propor soluções para os diversos problemas relacionados com a 

mobilidade, circulação, estacionamento e transportes urbanos; 

j) Pronunciar-se sobre quaisquer matérias relacionadas com o trânsito. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO 

Artigo 5º 

Composição 
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1) A CMTV é composta por um núcleo restrito (Comissão Restrita) ou alargado (Comissão 

Alargada). 

2) A Comissão Restrita é composta pelos membros diretamente designados pela Câmara Municipal 

de Vagos. 

3) A Comissão Alargada integra os membros da comissão restrita e um ou mais representantes de 

entidades externas, designadamente: 

- Presidente da Assembleia Municipal; 

- Presidente da Junta de Freguesia; 

- Comandante do posto da GNR de Vagos; 

- Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

- Presidente da Direção do Agrupamento Escolar de Vagos; 

4) Em função da natureza do assunto, os representantes das entidades externas são convidados a 

integrar a CMTV, por iniciativa da Câmara Municipal, do Presidente ou do Vereador com 

competência delegada. 

Artigo 6º 

Presidência 

1) A CMTV é presidida pelo Vereador com competência delegada. 

2) Compete ao presidente abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respetivos trabalhos. 

3) O presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por um secretário designado para esse 

efeito, de entre os seus membros. 

4) O presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, por um elemento por ele designado. 

Artigo 7º 

Periodicidade e local das reuniões 

1) A CMTV reúne ordinariamente um vez por mês, devendo ter lugar em dia e hora certos. 

2) As reuniões realizam-se no edifício da Câmara Municipal ou, por decisão do presidente, em 

qualquer outro local do território municipal. 

Artigo 8º 

Convocação das reuniões 

1) As reuniões da CMTV são convocadas pelo presidente, com antecedência mínima de dois dias 

úteis, mediante convocatória, onde constará o dia, a hora, o local da sua realização, e a ordem 

de trabalhos. 

2) Salvo casos devidamente fundamentados, a convocatória é acompanhada com a documentação 

correspondente a cada assunto constante da ordem de trabalhos, havendo, para cada, uma 

informação técnica sobre o processo. 

Artigo 9º 

Reuniões extraordinárias 

1) As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação escrita do presidente contendo a 

indicação do assunto que se deseja ver tratado. 
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2) As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas por solicitação da Câmara Municipal 

ou do Presidente da Câmara Municipal. 

Artigo 10º 

Ordem de trabalhos 

1) Cada reunião terá uma ordem de trabalhos estabelecida pelo presidente. 

2) Em cada reunião ordinária haverá um período de antes da ordem do dia, que não poderá exceder 

trinta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos não incluídos na ordem de 

trabalhos. 

Artigo 11º 

Quórum 

1) A CMTV funciona com a presença da maioria dos seus membros. 

2) Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento, a CMTV funciona com a 

presença de pelo menos um terço dos seus membros. 

3) Não se reunindo os membros referidos no número anterior, o presidente dará a reunião como 

encerrada, fixando desde logo o dia, a hora e o local para nova reunião. 

Artigo 12º 

Atas das reuniões 

1) De cada reunião será lavrada ata na qual se registará o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado 

das votações e as declarações de voto. 

2) As atas são postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou no início 

da seguinte. 

3) As atas serão elaboradas sob a responsabilidade do secretário, o qual, após a sua aprovação, as 

assinará conjuntamente com o presidente. 

Artigo 13º 

Apoio técnico e administrativo 

O apoio técnico e administrativo à CMTV é assegurado pelos serviços municipais. 

Artigo 14º 

Casos Omissos 

Os casos omissos são resolvidos por decisão do presidente, sem prejuízo do recurso às normas constantes 

do Código do Procedimento Administrativo.”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a reformulação da atual Comissão 

Municipal de Trânsito (CMTV) que passará a ser constituída conforme proposta supra. -------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento interno de funcionamento da CMTV. ---- 

Deve o NAJ (Núcleo Administrativo e Jurídico), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROPOSTA -------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 02 de março de 2018, que a seguir se 

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

“Proposta 

Assunto: Regulamento do Cemitério Municipal de Vagos 

     a) Considerando que o Regulamento do Cemitério Municipal de Vagos, atualmente em vigor, se 

encontra omisso quanto a aspetos relativos às transmissões de jazigos e sepulturas perpétuas; 

     b) Considerando a necessidade de serem efetuadas algumas alterações, por força de legislação 

entretanto publicada; 

     c) Considerando a necessidade de clarificação de vários aspetos relacionados com a interpretação do 

seu articulado. 

     Proponho à Câmara Municipal:  

      a) Que delibere aprovar, ao abrigo do disposto na alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no nº 1, do artigo 98º, do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), o início do procedimento de elaboração da proposta de revisão do Regulamento do 

Cemitério Municipal de Vagos; 

       b) Que se possam constituir como interessados nesse procedimento todos aqueles que, nos termos do 

previsto no nº 1, do artigo 68º, do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, ónus ou sujeições, no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem 

como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 

individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins;  

      c) Que os interessados possam apresentar os seus contributos até ao dia 30 de abril de 2018, através 

de formulário específico a ser disponibilizado para o efeito, dando consentimento para que o endereço do 

seu correio eletrónico seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do nº 1, do artigo 112º, do 

CPA.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – REGULAMENTO DO EXERCICIO DA ATIVIDADE DE GUARDA NOTURNO NO 

MUNICIPIO DE VAGOS – PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 02 de março de 2018, que a seguir se 

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

“Proposta 

Assunto: Regulamento do Exercício da Atividade de Guarda Noturno no Município de Vagos 

      Considerando que, com a publicação da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, foram revogadas as normas 

do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, respeitantes ao exercício da atividade de Guarda Noturno; 

      Considerando que, por força dessa revogação, impõe-se promover a modificação do Regulamento de 

Acesso e Exercício de Atividades Diversas do Município de Vagos, conforme determinado pelo artigo 44º, 

da citada Lei; 

      Considerando que, perante esta necessária modificação regulamentar e adequação legal, é oportuno 

proceder-se à elaboração de um regulamento específico sobre a matéria, revogando-se parcialmente o 

atual regulamento, na parte aplicável; 

      Proponho à Câmara Municipal:  

      a) Que delibere aprovar, ao abrigo do disposto na alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no nº 1, do artigo 98º, do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), o início do procedimento de elaboração do Regulamento do exercício da Atividade 

de Guarda Noturno no Município de Vagos; 

       b) Que se possam constituir como interessados nesse procedimento todos aqueles que, nos termos do 

previsto no nº 1, do artigo 68º, do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, ónus ou sujeições, no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem 

como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 

individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins;  

      c) Que os interessados possam apresentar os seus contributos até ao dia 30 de abril de 2018, através 

de formulário específico a ser disponibilizado para o efeito, dando consentimento para que o endereço do 

seu correio eletrónico seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do nº 1, do artigo 112º, do 

CPA.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO 

FLORESTAL DO BAIXO VOUGA -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e a Associação Florestal do Baixo 

Vouga, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Nota Preambular 

O concelho de Vagos possui uma vasta área florestal que constitui um recurso de indubitável valor 

– nas vertentes ambiental, social e económico - para as populações locais e também para a 

sociedade em geral. 

Diversos problemas conjunturais do sector florestal Português têm vindo a favorecer a crescente 

desmotivação ao investimento e gestão florestal, com todos os problemas que daí resultam, 

nomeadamente a fragilidade da floresta aos incêndios. 

O ano de 2017 foi o ano mais grave da história da floresta portuguesa e, em resultado, é hoje do 

senso comum que a política de defesa da floresta contra incêndios deve refletir e integrar num 

contexto mais alargado de ordenamento e desenvolvimento do território, todos os intervenientes 

- governo, autarquias, empresas, produtores florestais e sociedade em geral - no desenvolvimento 

de uma maior transversalidade e convergência de esforços para a obtenção de uma Floresta mais 

resiliente aos riscos.  

O evidente interesse comum na defesa e proteção da floresta fundamenta urgentes e incisivas 

medidas aos seguintes níveis: 

1. Ordenamento rural e integração com outras atividades económicas; 

2. Integração de boas práticas e respeito por valores de natureza ambiental e social; 

3. Elevação da escala de gestão (aumento da área das parcelas de gestão)  

Considerando que: 

- O Município de Vagos é uma pessoa coletiva de âmbito territorial, que tem por missão um 

conjunto alargado de atribuições e competências, arraigada à prossecução do interesse público 

e empenhada, em cooperação com as demais entidades públicas competentes, no desenvolvimento 

sustentado do concelho; 

- Os municípios dispõem de atribuições, designadamente nos domínios do património, cultura e 

ciência, do ambiente e saneamento básico e da promoção do desenvolvimento, previstos, na Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada; 

- A sobredita Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao estabelecer o regime jurídico das autarquias 

locais, determina as competências materiais da câmara municipal para, nomeadamente, deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes; apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; 



 
 

Ata n.º 05/2018, de 08 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

e promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com 

a atividade económica de interesse municipal; 

- O Município de Vagos está ativamente empenhado em promover o bem-estar de toda a 

população do concelho, em cooperar na prossecução do interesse público subjacente a toda a 

atividade municipal e em estreita articulação com as demais entidades com atribuições nessa 

área, nomeadamente na valorização da floresta do concelho e no desenvolvimento de diversas 

ações de âmbito florestal; 

- A Associação Florestal do Baixo Vouga tem como objetivos a promoção do associativismo dos 

produtores florestais, a melhoria do nível de informação e formação dos produtores florestais, o 

apoio técnico às áreas florestais dos associados, a representação dos produtores florestais junto 

das entidades de tutela e fileira, a dinamização das relações interinstitucionais com vista à 

promoção da floresta na região, e o apoio à defesa da floresta contra incêndios; 

- A Associação Florestal do Baixo Vouga disponibiliza aos proprietários e produtores florestais 

um conjunto de serviços, orientados para a melhoria na gestão das explorações, com base num 

planeamento profissional, no cumprimento legal, no recurso a boas práticas florestais, assim 

como técnicas adequadas com menor impacto ambiental, nomeadamente ao nível das plantações. 

Neste contexto, o Município de Vagos e a Associação Florestal do Baixo Vouga disponibilizam-

se a colaborar na valorização da floresta do concelho de Vagos, mediante o desenvolvimento de 

diversas ações, pelo que acordam entre si tal cooperação nos termos do presente protocolo.  

Assim, 

Entre: 

O Município de Vagos, pessoa coletiva n.º 506912833, com sede na rua da Saudade, na vila e 

concelho de Vagos, através do seu Órgão Executivo, Câmara Municipal, neste ato devidamente 

representada pelo seu Presidente, Silvério Rodrigues Regalado, adiante designado por primeiro 

outorgante, e  

A Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV), pessoa coletiva n.º 504 433 563, com sede no 

Centro Coordenador de Transportes, em Albergaria-a-Velha, neste ato devidamente representada 

pelo seu Presidente da Direção, António Augusto Fontoura de Ataíde Guimarães, adiante 

designada por segundo outorgante; 

É livremente e de boa fé celebrado o presente Protocolo de Cooperação que se regerá pela Lei e 

pelo disposto nas cláusulas seguintes:  

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições da cooperação a 

estabelecer entre as partes, visando a recuperação da área afetada pelos incêndios de 2017, pela 

criação de linhas de apoio aos investimentos na recuperação do potencial produtivo ou de valores 

ambientais e, em geral, a valorização da floresta no concelho de Vagos.  
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Cláusula Segunda 

(Descrição da ação) 

1. São estabelecidas três tipologias de apoio a conceder na rearborização de povoamentos 

florestais em áreas afetadas por incêndios: 

a) Áreas com função de floresta produtiva (ex: eucalipto e pinheiro bravo) com objetivo 

de recuperação do potencial produtivo da floresta; 

b) Áreas com função de floresta de proteção/conservação (ex: carvalhos e outras 

folhosas) com objetivo de valorização do território e proteção de infraestruturas; 

c) Áreas com função de floresta produtiva (ex: pinheiro manso) com objetivo de 

diversificação das produções.  

2. Níveis de apoio: 

a) área >2ha, individual ou conjunta e continua: apoio equivalente à oferta das plantas 

e adubos de plantação (por área conjunta e contínua entende-se um conjunto de prédios 

florestais adjacentes ou confinantes e pertencentes a vários proprietários); 

b) área > 6ha, conjunta e continua e com contrato de assistência técnica AFBV: apoio 

de 30% do valor de investimento;  

3. As ações previstas no nº1 não integrarão o âmbito deste protocolo sempre que os investimentos 

possam ser enquadrados nas medidas de apoio do Plano de Desenvolvimento Rural 2020. 

4. A aplicação deste programa de apoio aplica-se às intenções manifestadas no período 15 

fevereiro - 31 maio 2018, sendo que o manifesto de interesse deve ser feito nos serviços da AFBV 

ou no Gabinete Técnico Florestal do Município de Vagos. 

5. A intervenção operacional será efetuada no período setembro 2018 – abril 2019. 

6. Em todas as tipologias de apoio as intervenções deverão ser cumpridas cumulativamente as 

seguintes condições: 

a) Os proprietários devem ser associados da AFBV; 

b) Os proprietários devem integrar, ou iniciar integração, em sistema de certificação 

florestal; 

c) As intervenções possuam licenciamento aprovado pelo ICNF, quando aplicável; 

d) Os investimentos serão realizados pela AFBV. 

7. Informações complementares, nomeadamente relacionadas com a publicitação e 

operacionalização das medidas serão incluídas em documento próprio a elaborar pelas partes. 

Cláusula Terceira 

(Deveres do primeiro outorgante) 

Pelo presente Protocolo de Cooperação, o Município de Vagos compromete-se a: 

a) Publicitar as linhas de apoio na forma e canais definidos em articulação com a AFBV;  

b) Disponibilizar os serviços do Município para receção e tratamento dos pedidos de 

informação e manifestos de interesse pelos proprietários; 
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c) Disponibilizar ao segundo outorgante uma verba até 25.000€ para apoiar os projetos de 

recuperação das áreas ardidas que reúnam as condições previstas nas alíneas b) e c), do 

nº 1 e nº 2, da cláusula anterior; 

Cláusula Quarta 

(Deveres do segundo outorgante) 

Pelo presente Protocolo de Cooperação, a Associação Florestal do Baixo Vouga compromete-se 

a:  

a) Publicitar as linhas de apoio na forma e canais definidos em articulação com o 

Município de Vagos;  

b) Disponibilizar os serviços da AFBV para receção e tratamento dos pedidos de 

informação e manifestos de interesse pelos proprietários; 

c) Disponibilizar uma verba até 25.000€ para apoiar os projetos de recuperação das áreas 

ardidas que reúnam as condições previstas alínea a), do nº 1, e nº2, da cláusula segunda. 

d) Dar execução material à verba disponibilizada pelo primeiro outorgante, atrás referida 

na alínea c), da cláusula terceira. 

Cláusula Quinta 

(Efeitos) 

1. O presente Protocolo de Cooperação produz efeitos a partir da data da respetiva assinatura.  

2. O presente Protocolo de Cooperação vigora por um ano, podendo ser renovado por igual 

período, mediante prévio acordo entre as partes envolvidas. 

Cláusula Sexta 

 (Revisão) 

A revisão do clausulado do presente protocolo poderá ser efetuada a todo o tempo, por mútuo 

acordo das partes. 

Cláusula Sétima 

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 Protocolo de Cooperação, o senhor Engº Pedro Santos.   

Cláusula Oitava 

(Interpretação) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes, segundo o princípio geral 

da interpretação mais favorável à prossecução dos fins expressos no mesmo. 

Parágrafo Único: 

Ao presente Contrato é aplicável o regime da contratação excluída, por força do disposto no nº 1 

e nº 4, alínea c), do artigo 5º, do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto. 
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E para constar e devidos efeitos se lavrou este protocolo que, depois de lido, vai ser assinado por 

todos os intervenientes. 

Vagos, _________________ de 2018.  

O Primeiro Outorgante, 

O Segundo Outorgante,”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 352, no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), para o ano em 

curso e 10.000,00 € (dez mil euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de março de 2018: “À Reunião de C.M”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de protocolo de 

cooperação e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------- 

Devem a DGF (Divisão de Gestão Financeira) e o GTF (Gabinete Técnico Florestal), 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 07 de março de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 10.172,85 € (dez mil, cento e setenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos). -------------------- 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 09 de fevereiro a 04 de março de 2018 no âmbito de: ----- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), 02 despachos; -------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MARTINHO 2013 E 

SRª DAS VIRTUDES E MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2014 – OUCA ------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Martinho 2013 e Senhora das Virtudes e 

Mártir S. Sebastião 2014, requerendo isenção de todas as taxas de licença, para a realização do 

Baile no dia 10 e 11 de março 2018, para comemorar o dia Internacional da Mulher; --------------- 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas referidas. -------- 

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

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ KANIMAMBO – GAFANHA DA BOA HORA 

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

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

 Requerimento de Elsa Maria Ribeiro Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

05 de fevereiro de 2018, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «CAFÉ KANIMAMBO», sito em Gafanha da Boa Hora, seja alargado como segue:  

o Sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados das 02H00M às 

04H00M, para o ano 2018 ------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 14 de fevereiro de 2018; --- 

 Parecer favorável da GNR, de 16 de fevereiro de 2018; ------------------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 20 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Considerando que:  

1. A requerente Elsa Maria Ribeiro Ferreira, titular exploradora do estabelecimento 

denominado "Café Kanimambo”, sito na Rua Principal, n.º 127, freguesia da Gafanha 

da Boa Hora, solicitou à Câmara Municipal de Vagos o alargamento de horário de 
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funcionamento, a vigorar para todas às 6.as feiras, sábados, domingos, vésperas de 

feriado e/ou feriados, do ano 2018, das 02h00 às 04h00 do dia seguinte; 

2. Por terem surgido dúvidas quanto aos dias pretendidos para o alargamento do horário 

de funcionamento, a requerente foi contatada, via telefone, a qual esclareceu que o 

pedido abrange todas às 6.as feiras, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados 

de 2018; 

3. O proprietário do estabelecimento autorizou a titular exploradora a solicitar o 

alargamento de horário de funcionamento;   

4. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 4/2008, para 

o uso para a que se destina; 

5. A requerente procedeu a mera comunicação prévia para o averbamento do titular 

explorador do estabelecimento (Processo BdE n.º 55747/2016); 

6. O parecer da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora é favorável; 

7. 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.”; 

8. O processo encontra-se devidamente instruído; 

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

estabelecimento. 

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

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

às 6.as feiras, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados, do ano 2018, das 02h00 às 04h00 

do dia seguinte.  

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

aos pressupostos do parecer da GNR, nomeadamente: 

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

cidadãos (direitos de personalidade); 
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b) Em caso de reclamação sobre o ruído, a 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: “À próxima 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------ 

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 2/2018 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de …, em representação do senhor …, de 05 de fevereiro de 

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

 Informação do NAS (Núcleo de Ação Social), de 20 de fevereiro de 2018, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), 

durante um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), 

no total; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 331, no valor de 1.000,00 € (mil euros), para o ano em curso e 

200,00 € (duzentos euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 21 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 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF (Divisão de Gestão Financeira) e o NAS (Núcleo de Ação Social), proceder em 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO, EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, DE 

TIPOLOGIA T2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 22 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“I - Fundamento  

1) Atendendo à solicitação apresentada pela técnica da Equipa de Apoio Técnico aos Tribunais, 

do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto da Segurança Social, I.P., de colaboração, no âmbito 

de um Processo de Promoção e Proteção em curso, e relativamente à situação de saúde e 

habitacional a que a menor em causa está sujeita. 

2) Foi realizada visita técnica, pela Técnica de Serviço Social e Engenheiro dos Serviços Urbanos 

da Câmara, à habitação de morada da família, com o objetivo de verificar as condições da 

habitação, em que a família da menor reside.  

3) Verificada a situação habitacional, constata-se que a casa não reúne as condições mínimas 

para a permanência da menor, naquele espaço, quer pelas deficientes condições de higiene que 

apresenta, quer pela degradação e falta de condições do edificado (conforme Relatório Técnico). 

 4) Verificada a composição do agregado familiar, concluímos que a habitação não oferece as 

condições mínimas para a coabitação dos sete elementos ali residentes, sendo 5 adultos e dois 

menores.  

5) Analisada, também, a situação económica do agregado, verificamos que os rendimentos 

disponíveis são muito escassos. Os mesmos provêm de um salário de trabalho, de um elemento 

mais jovem que trabalha e de uma Pensão de Velhice, do elemento mais velho da família, que está 

em situação de Reformada.  

6) Atendendo a que o casal mais jovem, pais da menor, não tem legitimidade, por não serem 

proprietários, ou capacidade económica para realizar obras de remodelação na habitação e dado 

que realizaram procura de habitação privada, para arrendamento, sem qualquer sucesso, até ao 

momento. 

7) Atendendo ao agravamento da situação de saúde da menor, devidamente comprovada pelos 

episódios de internamento hospitalar e recorrência ao Serviço de Urgência e consulta em médico 

de família, constatamos que a permanência da mesma naquela habitação pode propiciar a tomada 

de nova decisão por parte do Tribunal. 

II - Conclusão 

Atendendo ao pedido de colaboração recebido e face ao acima exposto, entendemos não ser 

possível a permanência da menor naquele espaço, prevendo-se a necessidade de atribuição 

imediata de um apartamento de habitação social, de forma a melhorar as condições de 

habitabilidade do jovem casal e da menor. Este procedimento, que se prevê de caráter provisório, 

está devidamente enquadrado na legislação relativa à atribuição de habitação, em Regime de 
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Arrendamento Apoiado, previsto no ponto 1 do Artigo 14.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 32//2016, de 24 de agosto. 

III - Proposta 

1 – Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos, analise superiormente a fundamentação 

apresentada e autorize a atribuição de um apartamento de habitação social, em Regime de 

Arrendamento Apoiado, aos pais, cuja filha menor tem instaurado um Processo de Promoção e 

Proteção. 

Propõe-se a atribuição de um apartamento de tipologia T2, no Bloco E, 2º direito, do Bairro Dr. 

Pedro Guimarães., por tempo provisório, e cujo Contrato de Arrendamento seja celebrado, por 

período não superior a um ano e nas condições previstas na Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 32//2016, de 24 de agosto.”; --------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 22 de fevereiro de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra, autorizando a 

atribuição de um apartamento de habitação social, em Regime de Arrendamento Apoiado, de 

tipologia T2, no bloco E, 2º direito, do Bairro Dr. Pedro Guimarães, por tempo provisório. ----------- 

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

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

8 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR – PÁSCOA 2018” – PROPOSTA DE 

NORMAS INTERNAS E CRONOGRAMA ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude, do NEDJ, de 02 de março de 2018, que a seguir 

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

“Considerando: 

1. A insuficiência de oferta ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens 

durante as interrupções letivas; 

2. Que tem sido abundante a procura por parte de pais e de encarregados de educação, nas 

instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem suprimir a 

lacuna referida no ponto anterior; 

3. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem o 

Complexo Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente 

rentabilizados, permitem a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam ocupar 

de forma ativa e saudável as crianças e os jovens nas pausas letivas; 
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4. Que de acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, entre os 

quais a saúde, a educação, os tempos livres e o desporto; 

5. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

artigo 33.º da lei referida no ponto anterior, «apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças»; 

6. A aprovação do Regulamento Interno do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior, na 

reunião de Câmara Municipal de 2 de março de 2017; 

7. Que o Município de Vagos se encontra habilitado para a organização de campos de férias, 

tendo-lhe sido o número de registo 193/DRC para o exercício de tal atividade; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar as 

propostas de Normas Internas e do Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2018.”;  

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2018, que a seguir se 

transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2018” 

Nota introdutória 

A organização, pelo Município de Vagos, do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – 

Páscoa 2018, destinado a crianças e a jovens dos 6 aos 15 anos, visa uma ocupação saudável dos 

tempos livres, com uma forte ênfase nas vertentes desportiva, educativa, social e cultural.  

O programa compreende 8 dias, em formato não residencial, proporcionando às crianças e aos 

jovens um vasto leque de atividade visando novas aprendizagens, a aquisição de competências 

pessoais e sociais, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis e fisicamente ativos. Com 

a presente atividade, o Município de Vagos pretende responder às necessidades de ocupação das 

crianças e dos jovens no período de férias escolares da Páscoa, proporcionando uma alternativa 

válida e de confiança para as famílias. 

Com o objetivo de garantir a prestação de um serviço público de qualidade, o presente campo de 

férias será realizado de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Programa Municipal 

Vagos em Ação Júnior, aprovado na reunião da Câmara Municipal de 2 de março de 2017. 
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Artigo 1.º 

Objeto 

1. As presentes normas internas estabelecem as regras específicas de funcionamento do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior - Páscoa 2018, doravante designado VEAJ - 

Páscoa 2018, as quais serão aplicadas sem prejuízo do disposto no Regulamento Interno do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. 

2. A realização do VEAJ - Páscoa 2018, mediante a oferta de atividades de carácter desportivo, 

educativo, social e cultural, tem como 

objetivo:

  

a. Apoiar as famílias durante a pausa letiva da Páscoa, ao nível da ocupação saudável 

dos tempos livres das crianças e dos jovens; 

b. Promover a realização de um conjunto de atividades que responda às motivações 

intrínsecas e extrínsecas das crianças e dos jovens, proporcionando-lhes atividades 

individuais e coletivas, adequadas às diferentes faixas etárias e níveis de 

desenvolvimento; 

c. Desenvolver as capacidades motoras dos jovens, através das várias atividades 

propostas, visando o seu desenvolvimento integral e saudável; 

d. Impulsionar a sociabilização de crianças e jovens e fomentar a evolução intelectual, 

emocional e social, promovendo a procura de novas vivências e de novas 

aprendizagens; 

e. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade e o respeito pelo outro.  

Artigo 2.º 

Entidades Promotoras 

O VEAJ - Páscoa 2018 tem como entidades promotoras e organizadoras a Câmara Municipal de 

Vagos (registo n.º 193/DRC do Instituto Português da Juventude, IP), adiante designada por 

CMV, o Agrupamento de Escolas de Vagos, adiante designado por AEV e a Junta de Freguesia 

de Vagos e Santo António, adiante designada por JFVSA. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

O VEAJ - Páscoa 2018 destina-se exclusivamente a crianças e a jovens com idade entre os 6 e os 

15 anos. 

Artigo 4.º 

Período de realização e horários de funcionamento 

1. O VEAJ - Páscoa 2018 irá contemplar dois momentos distintos, em formato não residencial: 

a. Primeiro momento: 26 a 29 março; 

b. Segundo momento: 3 a 6 abril; 
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2. O VEAJ - Páscoa 2018 realiza-se em dias úteis, das 9h30 às 17h30. 

3. Os períodos e os horários referidos no número anterior serão divulgados publicamente, 

constando ainda do manual de acolhimento a entregar aos participantes.  

Artigo 5.º 

Inscrição 

1. A inscrição no VEAJ - Páscoa 2018 deverá ser realizada mediante o preenchimento de 

formulário próprio (ficha de inscrição) e efetivada na Secretaria da Piscina Municipal de 

Vagos ou Calvão até: 

a. Momento 1: 17 de março de 2018; 

b. Momento 2: 24 de março de 2018; 

2. A realização das inscrições no VEAJ - Páscoa 2018 é condicionada à existência de vagas 

(mínimo de 20 participantes e máximo de 100 participantes), podendo o processo ser 

encerrado previamente uma vez atingido o limite de vagas disponíveis. 

3. Excecionalmente, se ainda se verificar a existência de vagas, poderão ser aceites inscrições 

após o fim dos prazos definidos no n.º 1 do presente artigo, desde que tal não condicione a 

programação das atividades entretanto organizadas. 

4. A inscrição só será aceite e validada mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente 

preenchida, dos documentos solicitados e após a realização do respetivo pagamento. 

5. Para efeitos do disposto no número anterior, no ato da inscrição deverão ser entregues os 

seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pela CMV); 

b. Fotocópia do cartão de cidadão ou de outro documento identificativo do 

participante, do Encarregado de Educação e da(s) pessoa(s) autorizada(s) a vir 

buscar o participante; 

c. Fotocópia do cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde do participante; 

d. Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar o regresso a casa 

sozinho ou com pessoa autorizada. 

6. No ato da inscrição no VEAJ - Páscoa 2018 é devido o pagamento da seguinte quantia: 

a. Valores para apenas uma 

inscrição

  

i. Momento 1: 35,00€; 

ii. Momento 2: 35,00€; 

iii. Momentos 1 e 2: 60,00€; 

b. Valores por participante para inscrição de 2 ou mais 

educandos:

  

i. Momento 1: 30,00€; 
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ii. Momento 2: 30,00€; 

iii. Momentos 1 e 2: 50,00€; 

7. As fichas de inscrição são numeradas de acordo com a ordem de entrega. Após alcançado o 

limite máximo de inscrições, as restantes fichas passarão a constar de uma lista de espera, 

ordenada de igual forma, sendo as desistências colmatadas de acordo com essa lista de 

espera. 

8. A realização do VEAJ - Páscoa 2018 será confirmada aos participantes assim que for 

atingido o número mínimo de inscrições, ou anulada, caso não se atinja esse mesmo número, 

com a antecedência mínima de 72 horas antes da data prevista para o início das atividades. 

9. O valor da inscrição será devolvido na sua 

totalidade

  

a. Caso o programa não se realize; 

b. Por motivo de saúde do participante, devidamente comprovado por atestado 

médico, que deverá ser entregue antes do início do período em que o participante 

se encontra inscrito; 

c. Se for apresentada a participação de desistência, por escrito, até 72 horas antes do 

início do período em que o participante se encontra inscrito. 

10. Caso o participante não possa estar presente na totalidade dos dias previstos para o período 

em que se inscreveu, não haverá lugar à devolução de qualquer valor correspondente aos 

dias de ausência. 

11. Nos casos em que a inscrição se realizar durante o decurso do VEAJ - Páscoa 2018 será 

devido o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

Artigo 7.º 

Locais das atividades 

1. As atividades do VEAJ - Páscoa 2018 serão realizadas principalmente nas instalações do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos (CDMV). 

2.  Serão ainda utilizadas outras instalações e/ou espaços exteriores ao CDMV, sempre que as 

atividades a desenvolver assim o exijam.  

3. Os locais das atividades constarão do manual de acolhimento. 

Artigo 8.º 

Disposições finais 

Os casos omissos às presentes normas serão objeto de despacho do Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, em observância pela legislação em vigor e aplicável.  

Artigo 9.º 

Período de Vigência 

As presentes normas vigoram durante o VEAJ - Páscoa 2018.”; --------------------------------------- 

 Cronograma das atividades VEAJ – Páscoa 2018: -------------------------------------------------------- 
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Cronograma | 1º Momento 

 

DIA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

26 março 

2ª feira 

09h30 Pavilhão 
Receção e informações 

Atividades de grupo 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Visionamento de um filme 

15h00 Estádio Caça ao Ovo 

27 março 

3ª feira 

09h30 EPADRV 
Parque Pedagógico e Centro 

Hípico 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Atelier de Expressão Plástica 

15h00 Quinta do Ega Canoagem 

28 março 

4ª feira 

 

09h30 FERNETO Confeção de Folares da Páscoa 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 
Museu do Brincar – Oficina de 

Coelhinhos da Páscoa 

15h00 Quinta do Ega Canoagem 

 

29 março 

5ª feira 

 

09h30 EB2,3 Workshop de culinária saudável 

12h30 EB2,3 Almoço 

13h30 EB2,3 Workshop sobre Origamis 

15h00 Piscina Atividades Aquáticas 

 

Cronograma | 2º Momento 

 

DIA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

3 abril 

3ª feira 

 

09h30 EB2,3 
Receção e informações 

Atividades de grupo 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Simplificando a Ciência 

15h00 EB2,3 Jogos Tradicionais 

4 abril 

4ª feira 

09h30 Estádio Modalidades Desportivas 

12h30 Escola Secundária Almoço 

15h00 Gafanha Carmo Atelier de Pintura 
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5 abril 

5ª feira 

09h30 Estádio Modalidades Desportivas 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Visionamento de um Filme 

15h00 Piscina Atividades Aquáticas 

6 abril 

6ª feira 

09h30 Viseu Visita ao Museu do Quartzo 

13h30 Viseu 
Almoço convívio no Parque da 

Cidade 

15h00 Viseu Patinagem no Gelo 

 

                 NOTA: o presente programa poderá ser alvo de alterações devido às condições atmosféricas ou outras. 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 02 de março de 2018: “À Reunião Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas e 

Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2018. --------------------------------------------------------- 

Deve o SDJ (Serviço de Desporto e Juventude, do NEDJ (Núcleo de Educação, Desporto e Juventude), 

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

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

9 – APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

– PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 05 de março de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE OS PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

Desde 2006, que a Câmara Municipal tem apoiado financeiramente as várias Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) do nosso Concelho de modo a que estas promovam a prossecução dos seus 

fins. 

A atribuição destes apoios tem sido feita segundo determinadas regras, tendo em vista sempre garantir a 

igualdade nos apoios atribuídos por este Município a todas as IPSS do Concelho. 

Volvidos mais de 10 anos, e face às questões entretanto suscitadas, torna-se imperioso clarificar o 

procedimento de apoio às IPSS, quer os pedidos apresentados no passado, quer os futuros. 
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Em traços gerais, a Câmara Municipal tem apoiado, financeiramente, em 50% da parte não financiada, 

até ao montante máximo de € 250.000,00, as candidaturas das IPSS objeto de financiamento por parte do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Para as IPSS que não obtêm qualquer 

financiamento comunitário, a Câmara Municipal tem procedido a uma ponderação, em concreto, da 

importância e interesse municipal da sua pretensão, e tem atribuído um apoio, também até ao limite de € 

250 000,00. 

Relativamente às IPSS que apresentam candidatura a fundos comunitários, estas instituições solicitam à 

Câmara Municipal, para efeitos de candidatura, uma certidão de deliberação onde a Câmara reconhece 

o interesse público da obra a realizar, bem como que a Câmara se compromete a financiar a obra no valor 

de 50% da parte não financiada, até ao limite máximo de € 250 000,00. 

Todavia, importa esclarecer que esta certidão era emitida para efeitos de candidatura aos fundos 

comunitários pois, caso contrário, aquelas instituições veriam a aprovação das suas candidaturas 

seriamente comprometidas. 

A deliberação da Câmara era, por isso, uma mera intenção, pois, inclusivamente, o valor do encargo 

associado não era objeto de cabimento orçamental prévio, sendo que só após avaliação das circunstâncias 

concretas de cada caso é que a Câmara deliberaria apoiar, e em que montante, mediante as necessidades 

manifestadas pelas instituições em causa, assegurando nessa altura o cabimento prévio da respetiva 

despesa como o exige a lei. 

Por outro lado, entendimento diverso seria incomportável para este Município, que, entretanto foi sujeito 

a um Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), atendendo à sua situação económica. 

O procedimento adotado tem, assim, consistido, regra geral, na atribuição, por cada IPSS, de um único 

apoio financeiro, até ao montante máximo de € 250.000,00, independentemente da IPSS ter ou não 

candidatura aprovada, do número de valências ou das obras a realizar, sendo o pagamento efetuado de 

forma faseada, em função das restrições orçamentais do Município, sendo que a atribuição deste apoio 

carece sempre, em todas as situações, de uma análise, caso a caso, do pedido formulado. 

Neste contexto e concretizando tais pressupostos, a CM de Vagos e as IPSS´s outorgavam entre si um 

protocolo de apoio financeiro, com vista à execução da obra. 



 
 

Ata n.º 05/2018, de 08 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

27 

Relativamente à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, de ora em diante 

designada por CASDSC, esta instituição solicitou a este Município um pedido de apoio financeiro para a 

construção do Centro de Atividades Ocupacionais, no montante de € 231 680,05. 

Porém, a Câmara Municipal já atribuiu a esta instituição, desde 2006 e até à presente data, um apoio 

financeiro no montante global de € 184 545,65. 

Refira-se que, para além deste apoio, a Câmara Municipal já atribuiu, na sequência de deliberação de 

Câmara Municipal, de 12/06/2009, uma apoio financeiro, no montante de € 135 921,00, para arranjos 

exteriores do Centro Social de Santa Catarina, que foi excluído do cômputo do limite dos € 250 000,00. 

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibera no seguinte sentido: 

a) Todas as deliberações onde a Câmara se comprometeu a apoiar financeiramente as IPSS em 50% 

da parte não financiada, até ao montante máximo de € 250 000,00, não constituem qualquer 

obrigação para a Câmara, atendendo que as mesmas se destinam a permitir as IPSS a apresentar 

as suas candidaturas; 

b) O apoio concedido pelo Município a cada IPSS do Concelho de Vagos tem como limite máximo a 

quantia de € 250.000,00, devendo-se atender, para o cômputo desta quantia, aos apoios entretanto 

concedidos desde o ano de 2006; 

c) O apoio financeiro que ainda falte atribuir às IPSS, até ao limite máximo referido no parágrafo 

anterior, será analisado caso a caso e será objeto de um protocolo, a celebrar com o Município, 

onde serão estabelecidas as condições específicas de atribuição do apoio.”. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra do senhor Vereador, dr. Óscar 

Lopes Francisco, aprovar a proposta supra. ----------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que o que antecede não condicionará as futuras relações entre esta Câmara Municipal 

e as IPSS’s do concelho, mormente a possibilidade de a Câmara Municipal apoiar as instituições que 

apresentem candidaturas a fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------- 

     “Declaração de voto à ata nº 5/2018, de 8 de Março 

Eu abaixo assinado, estando presente na reunião de câmara em substituição do eng. João Domingues 

e em relação ao ponto A-9 Apoio financeiro às Ipss, apraz-me fazer a seguinte declaração de voto, que 

passo a enunciar: 
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O Cds não podia de forma nenhuma subscrever o documento apresentado pelas seguintes razões: 

A redação do mesmo não é feliz. Na tentativa de exemplificar as contribuições da Cmv às Ipss centra-

se apenas numa instituição, o que pode parecer discriminatório em relação às demais. 

O voto contra ao ponto A-9 apoio financeiro às Ipss deve-se igualmente ao facto de este ponto vir de 

forma categórica contrariar decisões assumidas em reunião de câmara por executivos anteriores, 

lavradas em atas, executivos dos quais fizeram parte inclusivamente o sr presidente Silvério Regalado, 

na altura como vereador, e que se entende que já houve mais tempo do que suficiente para resolver 

esta situação, sem ter que recorrer a este ponto, dito A-9, para alcançar a solução do problema criado. 

O tema, concessão de incentivos às Ipss que remonta a 2006 teve vários desenvolvimentos e 

deliberações dirigidas, com interpretações diversas dos envolvidos, que até mudaram no tempo. 

O investimento foi feito, o objetivo foi cumprido, e o que se defende em primeiro lugar e que deveria 

ser o mais sensato a adotar pelo executivo, seria o encontro entre as partes ao mais alto nível, sem 

intermediários, para se encontrar um valor adequado a ambas as partes, que não prejudique nenhuma 

das instituições no prosseguimento dos seus objetivos, tal como aconteceu nos acordos feitos com a 

santa casa e com a instituição do covão do lobo. Deste modo, e volto a sublinhar, o Cds entende que 

as deliberações sobre esta matéria, devem primeiro ser satisfeitas (as que ainda são objeto de 

reclamação) preferencialmente com acordo dos interessados nos montantes e nos prazos. 

Depois disso, sim o Cds concorda que este programa alargado deve terminar. E que em sua substituição 

se elabore um regulamento Pime – Projetos de Interesse Municipal da Economia Social que enquadre 

novas candidaturas e apoios autárquicos para esta área económica.    

Por último de referir que para tratar com equidade (não é igualdade mas proporcionalidade) qualquer 

instituição do concelho, é preciso ter em linha de conta que não existem duas instituições iguais no 

concelho. Quer em valências, que em projetos, quer em situações financeiras, quer acordos com a 

segurança social, quando existem, quer em número de funcionários, quer capacidade de iniciar e 

terminar projetos, quer num sem número de fatores. Por tudo isto é necessário ser-se muito pragmático. 

Tratar com equidade (não igualdade) uma multidiversidade de instituições não é aplicar o mesmo 

método a todas por igual, porque isso não seria de forma nenhuma justo, pois é diferenciar algumas 

instituições. 

Óscar Lopes Francisco.”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara apresentou a declaração de voto que segue e que foi subscrita por todos os 

senhores Vereadores do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------ 

«A presente proposta que mereceu a nossa votação favorável visa, precisamente estabelecer um critério 

igualitário para as todas as instituições do Concelho. 

A questão que fica clara quer nas declarações do Sr Vereador em regime de substituição Óscar Lopes, 

quer noutras declarações públicas dos altos responsáveis do CDS, é que o CDS não defende um 

tratamento igual para todas as IPSS´s, definindo um critério para uns e outro critério para outras, 

numa discricionariedade que o PSD jamais subscreverá. 

A posição do grupo do PSD é que haja, de facto, um tratamento igual para todas as IPSS´s. 

A referência que está presente no documento prende-se com o facto dessa Instituição já ter solicitado 

um apoio adicional ao que foi atribuído e pago. 

Contudo, nunca deixou nem deixará o PSD e esta CM, de abrir a porta ao diálogo, nesta ou em outras 

ocasiões. 

Foi aliás essa capacidade de diálogo que permitiu no passado chegar a um entendimento com todas as 

IPSS´s. E, não devemos esquecer que nos últimos anos a CM já honrou os seus compromissos com as 

IPSS´s, tendo pago desde 2012 cerca de 1,5 milhões de euros às mesmas, num apoio sem precedentes.»  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

01 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 

“… A necessidade de adaptar o projeto, rasante, diretriz e concordâncias dos cruzamentos e 

entroncamentos e condições climatéricas condicionaram o normal desenvolvimento dos trabalhos 

não permitindo executar os mesmos no prazo previsto. 

Face ao exposto, solicitamos uma prorrogação graciosa do prazo de 160 dias”; ------------------- 
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 Informação da DPOP, de 06 de fevereiro de 2018, concluindo: “Assim, face aos motivos 

apresentados, parece não existirem motivos para que a obra ainda não tenha terminado, a não 

ser por causas imputáveis ao empreiteiro e que não são mencionadas no presente requerimento.”;  

 Informação do CDPOP, de 19 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Tendo em consideração a informação da fiscalização deve o dono de obra decidir se aceita a 

prorrogação de prazo da empreitada solicitada pelo empreiteiro, sabendo de antemão que o 

atraso da conclusão da mesma foi responsabilidade dessa mesma entidade executante.”; --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de fevereiro de 2018: “ À Reunião de CM”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo solicitada. ------ 

Deve a DPOP (Divisão de Planeamento e Obras Públicas), proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 -------------------- 

2.1 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 – 

ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 14 de fevereiro de 2018, para efeitos 

de aprovação; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 14 de fevereiro de 2018: “Pode ser aprovado o DPSS da 

empreitada “Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias” nas condições referidas 

pela Coordenação de Segurança de Obra. A decisão de aprovação deverá ser 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de fevereiro de 2018: “ Aprovo. À 

Reunião de CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 -------------------- 

2.2 NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

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

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

 Informação do CDPOP, de 19 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------- 

“Tendo em conta que: 

 A entidade executante responsável pela empreitada em epígrafe 

demostrou a vontade de iniciar a obra em breve, no início de março. 

 Que se encontra ainda a decorrer o procedimento para adquirir 

externamente o serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança 

em Obra. 

Proponho que: 

 Até o procedimento referido no ponto anterior ser finalizado, a 

designação da seguinte Fiscalização e Coordenação de Segurança em 

Obra 

 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

  Sendo aprovada deverá a mesma ser dada a conhecer aos interessados.”; ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 19 de fevereiro de 2018:“Aprovo. À 

Reunião de C.M. para ratificação”. -------------------------------------------------------------- 

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

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 
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3 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROC.º E02/2012 

– F. G. SILVA, LD.ª – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

N.º 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação da empresa F.G. SILVA, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

19 de setembro de 2017, solicitando “…a realização de uma vistoria de todos os trabalhos da 

empreitada nos próximos 30 dias, a fim de procedermos ao pedido da Liberação Parcial da 

Caução da referida empreitada. Desta forma e visto que passaram 3 anos correspondem a 15% 

do valor da caução…”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 16 de outubro de 2017; ------------------ 

  Informação da DPP, de 17 de 23 outubro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Na sequência do solicitado pelo requerente, foi realizada no passado dia 16 de outubro a vistoria 

para efeitos de liberação de caução, correspondente a 15% do montante total, ao 3.º ano após a 

receção provisória. 

Da mesma resultou o auto de vistoria que segue junto, no qual se atesta a inexistência de defeitos, 

podendo, assim, ser libertado o montante referido correspondente. À consideração superior.”; -- 

 Parecer do CDPP, de 12 de novembro de 2017: “De acordo com a informação do Eng. André 

Nunes, pode ser liberada a caução.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de março de 2018: “À Reunião de C.M”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação 

técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º E06/2014 – DVIA – ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, LDA/PMP CALÇADAS UNIPESSOAL, LDA – AUTO DE VISTORIA PARA 

EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – N.º 2 -------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa PMP Calçadas Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 17 de novembro de 2017, solicitando “…a liberação parcial de caução em virtude 

do 2º ano decorrido desde o auto de recepção provisória.”; -------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução – n.º 2, de 16 de janeiro de 2018; ----------- 
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  Informação da DPOP, de 17 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Na sequência do solicitado pelo requerente, foi realizada no passado dia 16 de janeiro a vistoria 

para efeitos de liberação de caução, correspondente a 30% do montante total, decorrido que está 

o 2º ano após a receção provisória. 

Da mesma resultou o auto de vistoria que segue junto, no qual se atesta a inexistência de defeitos, 

podendo, assim, ser libertado o montante referido correspondente. À consideração superior.”; -- 

 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 pode ser liberada a caução solicitada.”; ---------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação 

técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROC.º E07/2008 – RECEÇÃO DEFINITIVA 

– LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

19 de dezembro de 2017, solicitando: “a receção definitiva da obra…”; ----------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva (Parcial), de 19 de dezembro de 2017; ------- 

 Informação da DPOP, de 25 de janeiro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Na sequência do solicitado pelo requerente, foi realizada no passado dia 19 de dezembro a 

vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada, ainda que parcial, decorridos que estão 

5 anos após a receção provisória. Da mesma resultou o auto de vistoria que segue junto, no qual 

se atesta a inexistência de defeitos. À consideração superior.”; ---------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 31 de janeiro de 2018: “Tendo em conta o auto de vistoria efetuado e 

a informação do Eng. André Nunes, considero que pode ser rececionada definitivamente (ainda 

que parcial) a empreitada em causa.”; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2017: “ À Reunião da CM”.  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de março de 2018: “À Reunião de CM”. ------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------- 

 Homologar o Auto de Vistoria de Receção Definitiva (Parcial); ------------------------------------ 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como 

garantia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – EDUARDO MANUEL TEIXEIRA CIPRIANO – PROC.º 88/17 – LAMEIRO DA SERRA – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ----------------------- 

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

 Requerimento de Célia Camarneiro, na qualidade de coordenadora do processo OEC n.º 88/17, 

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de fevereiro de 2018; ------------------------ 

 Informação da DU, de 09 de fevereiro de 2018; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 09 de fevereiro de 2018, concluindo: ----------------------------------------------- 

“… Assim, face aos elementos supramencionados, à memória descritiva/aditamento apresentado 

com o req.825/18 (2º ao 6º parágrafos), ao ponto 2 do requerimento nº 1334/18, às referidas 

disposições do RMUE, ao facto de se verificar que a técnica assume ser a edificação com uso 

habitacional de 1998, apesar de não apresentar relatório técnico, salvo melhor opinião, julgo ser 

de aceitar os elementos apresentados, deixando contudo à consideração superior, tendo em conta 

a informação do sr. arq. 

Se houver concordância, deverá o processo ser remetido à CM para deliberar quanto à 

legalização das obras de alteração e de ampliação e quanto à utilização pretendida, nos termos 

do nº 2 do artigo 34º do RMUE …”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de fevereiro de 2018: “Concordo. 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 A informação da DU, de 09 de fevereiro de 2018;  

o O parecer da CDU, de 09 de fevereiro de 2018;  
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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 – JOSÉ PAULO RAMOS DOS SANTOS – PROC.º 48/09 – FONTE DO GROU – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO -------------- 

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

 Requerimento de José Paulo Ramos dos Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 30 de janeiro de 2018, requerendo a caducidade do processo nº 48/09; --------------------------- 

 Informação da SADU, de 31 de janeiro de 2018; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 21 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Recebi hoje o pendente. No seguimento da informação infra da SADU e conforme a mesma, não 

foram apresentados os elementos solicitados no n/ aviso de 1/4/2011, nem efetuado o pagamento 

das taxas, para conclusão do procedimento respeitante ao pedido de prorrogação da licença de 

construção, efetuado ao abrigo do nº 5 do artigo 58º do RJUE. Nos termos do nº 5 do artigo 71º, 

a caducidade deve ser declarada pela CM, após audiência prévia dos interessados. Ora, como foi 

o requerente a solicitá-la, para posteriormente requerer uma licença especial para conclusão das 

obras, de acordo com o disposto no artigo 88º do RJUE, salvo melhor opinião, julgo não haver 

lugar à audiência prévia, devendo contudo ser remetido a deliberação da CM. À consideração 

superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de fevereiro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de construção 

do processo n.º 48/09. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – SARA CATARINA JESUS DOS SANTOS MARQUES – PROC.º 09/17 – CANTO DE BAIXO – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ----- 

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

 Requerimento de Sara Catarina Jesus dos Santos Marques, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 16 de janeiro de 2018, requerendo que seja aceite a implantação apresentada; ------ 

 Informação da DU, de 26 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“ No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Mantêm-se os seguintes aspectos da informação anterior: 

o “Foi apresentada exposição da requerente, na qual é referido que pretende 

manter a solução apresentada em 17/07/2017, a apresenta afastamento zero a 

poente. 

o Conforme referido na informação de 21/08/2017 – que recaiu sobre a solução 

referida – foi apresentada também exposição com base no nº 3, do artº 5º, do 

RMUE. A exposição referia aspectos patentes no nº 3, do artº 5º, do RMUE, 

nomeadamente as reduzidas dimensões do terreno, em especial no que se 

prende com a largura do mesmo. 

Nos termos deste artigo, a Câmara Municipal poderá impor/aceitar 

afastamentos distintos.” 

2. Nos restantes aspetos, o projeto de arquitectura de moradia unifamiliar apresentado 

reúne condições para aprovação 

Á consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 26 de fevereiro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Conforme ponto 2 da informação hoje prestada pelo sr. arq. Manuel e caso seja aceite pela CM 

a fundamentação apresentada para a implantação da construção pretendida, nos restantes 

aspetos, o projeto de arquitetura reunirá condições de aprovação”; ---------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, bem como, o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – MÁRIO JOSÉ JULIÃO TOMÁS – PROC.º 31/17 – SANCHEQUIAS – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO --------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mário José Julião Tomás, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

13 de novembro de 2017, juntando elementos ao processo 31/17; -------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 21 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“ No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. O requerente apresentou nova exposição, com maior fundamentação, nos termos do nº 

3, do artº 5º, do RMUE. 

Nos termos do nº 3, do artigo referido, a Câmara Municipal poderá impor/aceitar 

afastamentos distintos dos previstos. 

2. Nos restantes aspetos o projeto de arquitectura reúne condições para aprovação 

Á consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 21 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel. Será de submeter a deliberação da 

CM, nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, a fundamentação para a implantação da 

construção. Se for favorável, o projeto de arquitetura reunirá condições de aprovação, conforme 

ponto 2 da informação do sr. arquiteto. À consideração superior.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de fevereiro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, bem como, o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 05/2018, de 08 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

38 

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

5 – JAIME DA SILVA CECÍLIO – PROC.º 43/18 – PRAZOS – VAGOS E SANTO ANTONIO – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 4002 RUSTICO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de Jaime da Silva Cecílio, de 05 de março de 2018, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 4002; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 06 de março de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 06 de março de 2018: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do 

prédio sito em Prazos, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, artigo 4002, inscrito 

na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António. -------------------------------------------- 

Deve a DPOP, 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, Paula Cristina Teixeira 

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

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

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


