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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2018, de 07 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de junho de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta e seis minutos, no edifício da Câmara 

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

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

Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, 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 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – DIRIGENTES – COMPOSIÇÃO DO JÚRI ---------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de maio de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. --------------------------------- 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Que entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2018, a nova Organização dos Serviços 

Municipais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 244, de 21 de dezembro de 

2017, aprovada pela Câmara Municipal de Vagos nas reuniões ordinárias de 09 de 

novembro e de 07 de dezembro e pela Assembleia Municipal na sessão do dia 24 de 

novembro, todas do ano 2017; 

2. Que o mapa de pessoal, para o ano de 2018, foi apresentado à Câmara Municipal de 

Vagos, na reunião extraordinária do dia 15 de dezembro de 2017 e foi aprovado pela 

Assembleia Municipal na sessão do dia 29 de dezembro de 2017; 

3. O meu despacho de 9 de abril de 2018 nomeando, em regime de substituição, titulares 

para o cargo de direção intermédia de 2.º grau (chefe da divisão de cultura, 

administrativa e jurídica) e para os cargos de direção intermédia de 3.º grau (chefe do 

núcleo administrativo e jurídico, chefe do núcleo de aprovisionamento, chefe do núcleo 

de ação social, chefe do núcleo de ambiente e serviços urbanos, chefe do núcleo de 

cultura, chefe do núcleo de desenvolvimento económico, chefe do núcleo de educação, 

desporto e juventude, chefe do núcleo de energia e manutenção de infraestruturas, chefe 

do núcleo de fiscalização municipal, chefe do núcleo de modernização administrativa e 

atendimento ao cidadão, chefe do núcleo de recursos humanos, chefe do núcleo de 

sistemas de informação e chefe do núcleo de segurança e saúde no trabalho. 

4. A competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35 º, do anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 

que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua versão mais atual, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e 

organismos da administração central, regional e local do Estado;  

Proponho, para efeitos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 

à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão mais atual, que a Câmara 

Municipal proponha à Assembleia Municipal que delibere designar os seguintes júris de recrutamento: 

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

Júri para o lugar de CDCAJ ------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente 

 Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Vogais efetivos  

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento da Câmara 

Municipal de Chaves 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 
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 Dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, vereadora em regime de meio tempo da 

Câmara Municipal de Vagos. 

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

Júri para o lugar de CNAJ, -------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

        Vogais efetivos  

 Dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, vereadora em regime de meio tempo na 

Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade, Chefe da Divisão de Urbanismo, em regime 

de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

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

Júri para o lugar de CNAp, -------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Vogais efetivos  

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Luis Nuno Rodrigues Fernandes André, Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Nuno Alexandre Costa Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

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

Júri para o lugar de CNAS, ------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

        Vogais efetivos  
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 Prof.º Pedro Miguel Carvalhais Bento, vereador em regime de permanência na 

Câmara Municipal de Vagos. 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

        Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Eng.º António Manuel Costa de Castro, Diretor de Departamento de Coordenação, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

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

Júri para os lugares de CNASU e de CNC -------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

        Vogais efetivos  

 Maria Dulcínia Martins Sereno, vereadora em regime de permanência na Câmara 

Municipal de Vagos 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Nuno Alexandre Costa Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

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

 Júri para os lugares de CNDE, de CNEMI e de CNRH ------------------------------------------ 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Efetivos 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Eng.ª António Manuel Costa de Castro, Diretor de Departamento de Coordenação, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

Vogais Suplentes 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 
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 Eng.ª Jorge Manuel Gonçalves Almeida, Chefe de Divisão de Serviços 

Operacionais, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

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

Júri para os lugares de CNFM, de CNMAeAC e de CNSI ------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Efetivos 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 Eng.ª António Manuel Costa de Castro, Diretor de Departamento de Coordenação, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

Vogais Suplentes 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Nuno Alexandre Costa Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

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

Júri para o lugar de CNEDJ, ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

        Vogais efetivos  

 Prof.º Pedro Miguel Carvalhais Bento, vereador em regime de permanência na 

Câmara Municipal de Vagos. 

 Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade, Chefe da Divisão de Urbanismo, em regime 

de substituição, na Câmara Municipal de Vagos.  

        Vogais Suplentes 

 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, 

em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

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

 Júri para o lugar de CNSST -------------------------------------------------------------------------- 

Presidente 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, vereador em regime de permanência e Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Vogais Efetivos 
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 Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, vereadora em regime de permanência da 

Câmara Municipal de Vagos 

 Eng.ª Jorge Manuel Gonçalves Almeida, Chefe da Divisão de Serviços 

Operacionais, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos. 

Vogais Suplentes 

 Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade, Chefe da Divisão de Urbanismo, em regime 

de substituição, na Câmara Municipal de Vagos.  

 Dr. Nuno Alexandre Costa Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Vagos 

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

Nota comum a todos os júris: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.”. -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, 

eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar a proposta de constituição dos júris de 

recrutamento, e que a mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em 

cumprimento do disposto no artigo 13º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. ------------------------------- 

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

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

3 – PROTOCOLO DE GESTÃO DO PROJETO “GÂNDARA TourSensations” MUNICIPIOS DE 

VAGOS,MIRA E CANTANHEDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de maio de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

PROTOCOLO DE GESTÃO DO PROJETO “GÂNDARA TOURSENSATIONS” OBJETO DE 

CANDIDATURA CONJUNTA COM OS MUNICIPIOS DE MIRA E CANTANHEDE - 

RATIFICAÇÃO 

Enquadramento: 

1- É competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de preservação do património 

cultural, arquitetónico e paisagístico, tomando as iniciativas que visem a sua proteção e 
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sustentabilidade, mesmo que em parceria com outras entidades, nos termos do disposto na alínea 

t), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

2- Os Municípios de Mira, Vagos e Cantanhede inserem-se na parcela de território centro-litoral, 

designada por Gândara, cujo território se distingue por ser berço de inúmeras riquezas culturais, 

gastronómicas, arquitetónicas, usos e tradições, que se caracterizam pela conjugação entre a 

exploração agrícola dos campos e as fainas piscatórias inerentes à proximidade do mar; 

3- Impõe-se proteger o referido património, sendo para o feito imprescindível a cooperação 

intermunicipal dos três municípios, o que foi já logrado com a incursão pelo património 

arquitetónico, designadamente com a proteção do património arquitetónico composto pela “Casa 

Gandaresa” como elemento comum ao território dos três Municípios; 

4- Foi submetida candidatura com vista à criação de uma rede de valorização, inventariação e 

divulgação da mesma, junto do Turismo de Portugal, a qual, por deliberação do Conselho Diretivo 

de 09 de abril de 2018, foi aprovada no âmbito da Linha de Apoio à Sustentabilidade, para a 

realização do projeto “Gândara TourSensations”; 

5- Tendo em vista a execução da candidatura, foram definidas as regras de gestão conjunta entre 

os três municípios, consubstanciada na celebração de um protocolo. 

Assim, e considerando que não houve possibilidade de reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal em data anterior à assinatura do protocolo, que ocorreu em 26-05-2018, bem assim o 

facto de haver urgência no início de execução da dita candidatura, face ao seu cronograma 

temporal, proponho à Câmara Municipal, ao abrigo das disposições previstas no nº 3, do artigo 

35º, na alínea e), do nº 2, do artigo 23.º, conjugadas com a alínea t), do n.º 1, do artigo 33.º, todos 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a ratificação da outorga do Protocolo celebrado 

entre o Município de Vagos e os Municípios de Mira e Cantanhede, em anexo, que faz parte 

integrante da presente proposta.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Protocolo entre os Municípios de Vagos, Mira e Cantanhede, que é dado aqui como inteiramente 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo. ---------------------------------- 

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

4 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINCULOS PRECÁRIOS – 

PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS 

1. Considerando o programa de regularização extraordinária de vínculos precários na Administração 

Pública aprovado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro;  

2. Considerando que o referido programa e diploma legal é aplicável à Administração Local;  

3. Considerando que o Município cumpriu, no prazo estipulado, a comunicação à DGAL da existência de 

vínculos precários, nos termos da Resolução de Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro;  

4. Considerando que, auscultados os responsáveis dos vários serviços municipais, foram identificados, 

até ao momento: 

a) vinte e três trabalhadores (para dezasseis postos de trabalho) que se enquadram no âmbito dos 

pressupostos legais previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º112/2017, de 29 de 

dezembro, e que asseguram funções correspondentes a necessidades permanentes dos serviços, 

conforme Mapa I em anexo; 

“A presente lei abrange as pessoas (…) que exerçam ou tenham exercido as funções em causa: 

a) No período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos um ano 

à data do início do procedimento concursal de regularização”. 

b) cinco trabalhadores (para dois postos de trabalho) que se enquadram no âmbito dos pressupostos 

legais previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, conforme 

Mapa II em anexo; 

“b) Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo 

de contratos emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido as mesmas 
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funções nas condições referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos anteriores à data 

do início do procedimento concursal de regularização”. 

5. Considerando que estão em causa dezoito postos de trabalho correspondentes a necessidades 

permanentes dos serviços. 

6. Em síntese, considerando os casos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro, estão reunidos os pressupostos legais para regularização dos vínculos 

precários, tendo em vista a satisfação de necessidades permanentes deste Município, dos seguintes 

postos de trabalho: 

a) 1 posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, para as funções de contratação 

de bens e serviços (Núcleo de Aprovisionamento); 

b) 1 posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, para as funções de psicóloga 

(Núcleo de Ação Social e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens);  

c) 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, para as funções de 

coordenação na área do Desporto (Núcleo de Educação, Desporto e Juventude – Serviço de 

Desporto e Juventude); 

d) 4 postos de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, para as funções de Monitor 

de Desporto e Atividade Física (Núcleo de Educação, Desporto e Juventude – Serviço de Desporto 

e Juventude); 

e) 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente técnico, para exercer funções 

administrativas (Núcleo de Educação, Desporto e Juventude – Serviço de Desporto e Juventude); 

f) 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional (Divisão de Serviços 

Operacionais – Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas);  

g) 6 postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional, para as funções de 

auxiliar de ação educativa nos jardins de infância (educação pré-escolar) do concelho (Núcleo de 

Educação, Desporto e Juventude – Serviço de Educação).  

7. Considerando que o mapa de pessoal do Município prevê lugares para estes postos de trabalho. 
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8. Considerando que a verba relativa aos novos postos de trabalho foi reforçada, tendo sido cativas as 

verbas indicadas para o efeito, conforme informações do Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

datadas de 20 de abril e 04 de junho de 2018. 

Conclui-se que estão reunidos todos os pressupostos legais que permitem a regularização destes vínculos 

laborais, pelo que deverá o órgão executivo reconhecer que estão em causa dezoito postos de trabalho que 

correspondem a necessidades permanentes do Município e que o vínculo jurídico dos colaboradores é 

inadequado, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para que possam 

ser publicitados os procedimentos concursais.”. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e assim, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, reconhecer que está em causa 

a regularização de dezoito postos de trabalho, que correspondem a necessidades permanentes e que 

o vínculo jurídico é inadequado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de procedimento concursal. ----------------- 

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

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

5 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O NEVA 

(NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS) – RENOVAÇÃO ------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA, que a seguir se 

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

“Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos - 

renovação 

Considerando que são atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, designadamente nos domínios do ambiente e da promoção do 

desenvolvimento; 

Considerando que a Câmara Municipal tem nas suas competências a obrigatoriedade de gerir os 

recursos físicos que estão integrados no património do Município, ou estejam colocados, por lei, 

sob administração municipal, designadamente as instalações, equipamentos e serviços; 

Considerando que o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos é uma associação sem fins lucrativos 

que tem como objetivo promover o desenvolvimento económico, social, técnico e cultural, do 

concelho de Vagos; 
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Considerando que, neste contexto, dever-se-á dar uma especial atenção aos espaços envolventes 

à Zona Industrial de Vagos e ao Parque Empresarial de Soza, em termos ambientais e de 

segurança de bens e pessoas, bem como aos espaços destinados à vendagem e controle do peixe 

e aos espaços envolventes ao Complexo Desportivo de Vagos; 

Considerando ainda a necessidade de ser assegurado o bom funcionamento da Arte Xávega e 

estimular e promover a atividade turística; 

Considerando que a participação do NEVA nesta gestão, em comunhão com a Câmara Municipal 

de Vagos, se revela como uma mais-valia, à semelhança do que tem acontecido no passado, 

noutras áreas de intervenção; 

Entre: 

O Município de Vagos, NIPC 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3 840-420 Vagos, aqui 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, adiante 

designado como MV, ou 1 .º outorgante; 

e 

O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, NIPC 603 373 605, titular 

do estatuto de utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 1 5020/2009, publicado na 

2.ª série do Diário da República, nº 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo 

da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, aqui representada por Victor Manuel 

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 

Nos termos das alíneas o) e ee), do número 1, do artigo 33, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a participação do NEVA, em comunhão com a Câmara 

Municipal de Vagos, na gestão dos diversos recursos físicos do Município, designadamente:  

a) Gestão dos espaços envolventes da Zona Industrial de Vagos e Parque 

Empresarial de Soza; 

b) Dinamização do Complexo Desportivo de Vagos; 

c) Gestão do espaço destinado à vendagem e controle do peixe; 

d) Assegurar o bom funcionamento da Arte Xávega; 

e) Estimular e promover a atividade turística; 

f) Elaborar levantamento anual das necessidades de intervenção e manutenção 

dos espaços públicos; 

g) Elaborar relatórios de execução física e financeira e apoio administrativo 

geral; 
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h) Colaborar na realização de candidaturas a sistemas de incentivos a que o 

MV decida concorrer. 

Cláusula 2ª 

Período de vigência 

O prazo de execução das ações objeto do presente protocolo é de um ano, com início em 01 de 

maio de 2018 e termo em 30 de abril de 2019, sendo obrigatoriamente revisto até esta data. 

Cláusula 3ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das ações 

subjacentes ao objeto do presente protocolo, será até ao valor máximo de 330.000,00€ (trezentos 

e trinta mil euros). 

Cláusula 4ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula anterior será disponibilizada em duodécimos, até ao 

montante de 27.500,00€ (vinte sete mil e quinhentos euros), a processar até ao último dia do mês. 

Cláusula 5ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Assegurar os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos indicados na cláusula 

1ª; 

b) Cumprir e fazer cumprir a legislação e o respeito pelos normativos inerentes a cada uma 

das atividades e bem assim o pagamento de serviços, o pagamento pela utilização de 

infraestruturas e pagamento de quaisquer taxas ou impostos relacionados; 

c) Apresentar relatório mensal, até ao dia 20 do mês seguinte, das ações desenvolvidas e 

as contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) Os objetivos e as obrigações atrás referidas nas cláusulas 1ª e 5.ª, respetivamente; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A apresentação da documentação referida na alínea c), da cláusula anterior. 

Cláusula 7ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 
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Cláusula 8ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9ª 

Disposições finais 

 Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos 

termos da lei.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de junho de 2018:“À Reunião de 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA SEIS POSTOS DE 

TRABALHO, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO, PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (LIMPEZA E MANUTENÇÃO) DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DESPORTO E 

JUVENTUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE SEIS ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA OCUPAÇÃO 

DE POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com o disposto no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo promover 

o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal; 

2. É imprescindível para o cumprimento das competências municipais o recrutamento de seis 

assistentes operacionais (área de limpeza e manutenção) para o Serviço de Desporto e Juventude 

do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude (NEDJ), conforme resulta da informação do Chefe 

do NEDJ, Filipe Pedro, de 04 de junho de 2018, e despacho do Vereador com competências 

delegadas na área do Desporto e Juventude, Pedro Bento, da mesma data; 
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3. Em 31 de dezembro de 2017, o município não se encontrava em situação de saneamento ou de 

rutura financeira, nos termos do artigo 53.º do Orçamento de Estado para 2018 (OE 2018), 

aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, de acordo com a informação do Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 15 de fevereiro de 2018; 

4. Encontram-se previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal de 2018, presente na reunião do 

executivo no dia 15 de dezembro de 2017, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão 

realizada no dia 29 de dezembro de 2017, para o Serviço de Desporto e Juventude do Núcleo de 

Educação, Desporto e Juventude, seis postos de trabalho a preencher para assistente operacional, 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado; 

5. Existe dotação orçamental para os seis postos de trabalho, de acordo com a informação do Chefe 

da Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 04 de junho de 2018; 

6. De acordo com a solução interpretativa uniforme, resultante da reunião de coordenação jurídica 

realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, no dia 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “as autarquias locais não têm de 

consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no 

âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação”.  

7. De acordo com o n.º 1 do artigo 265.º da LTFP, nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo 

âmbito de aplicação fixado no n.º 2 do artigo 1.º daquela lei pode iniciar procedimento para a 

contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por tempo indeterminado ou a título 

transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se encontre integrado no mapa de 

pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes de executado procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação para as funções ou os postos de 

trabalho em causa. Porém, até à presente data, a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, que de acordo com a Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes 

comunidades intermunicipais, a assumir as funções da EGRA, ainda não aprovou o regulamento 

relativo à constituição e funcionamento da referida entidade, pelo que não há lugar no presente 

procedimento à sua consulta; 

8. Nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de entre 

trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Porém, e 

tendo por base os princípios da racionalização, eficiência e economia de custos que devem 

presidir à atividade administrativa deve, desde já, ser autorizado pelo órgão executivo a abertura 

de um procedimento concursal único, ao qual podem concorrer candidatos com e sem vínculo, 

conforme é, aliás, permitido pelo n.º 5 do artigo 30.º da LTFP. 

Nesta conformidade, proponho que: 

A Câmara Municipal delibere, nos termos do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do procedimento concursal comum, visando o 
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recrutamento de seis assistentes operacionais (área de limpeza e manutenção), para integrar o Serviço de 

Desporto e Juventude do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude, tendo em vista a constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.”. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30.º da LTFP, 

conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do 

procedimento concursal comum, visando o recrutamento de seis assistentes operacionais (área de 

limpeza e manutenção), para integrar o Serviço de Desporto e Juventude do Núcleo de Educação, 

Desporto e Juventude, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA QUATRO POSTOS DE 

TRABALHO, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO, PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO) DA DIVISÃO DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA 

OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VAGOS  

CONSIDERANDO QUE: 

1. No dia 01 de janeiro de 2018, entrou em vigor a nova Organização dos Serviços Municipais, 

publicada no Diário da República n.º 244, de 21 de dezembro de 2017; 

2. Em 20 de outubro de 2016, a Câmara Municipal deliberou a abertura de procedimento concursal 

comum para preenchimento de 1 lugar para a carreira e categoria de assistente operacional 

(jardineiro) e 2 lugares para a carreira e categoria de assistente operacional (cantoneiro de vias 

municipais) para a Divisão de Gestão de Infraestruturas, que atualmente já não existe, por força 

da entrada em vigor da nova organização dos serviços municipais. 

3. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com o disposto no 
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artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo promover 

o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal; 

4. É imprescindível para o cumprimento das competências municipais o recrutamento de quatro 

assistentes operacionais (área de manutenção e reparação) para o Setor de Vias de 

Comunicação e Infraestruturas da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), conforme resulta da 

informação do Chefe da DSO, Jorge Almeida, de 04 de junho de 2018; 

5. Em 31 de dezembro de 2017, o município não se encontrava em situação de saneamento ou de 

rutura financeira, nos termos do artigo 53.º do Orçamento de Estado para 2018 (OE 2018), 

aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, de acordo com a informação do Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 15 de fevereiro de 2018; 

6. Encontram-se previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal de 2018, presente na reunião do 

executivo no dia 15 de dezembro de 2017, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão 

realizada no dia 29 de dezembro de 2017, para o Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas 

da Divisão de Serviços Operacionais, quatro postos de trabalho a preencher para assistente 

operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado; 

7. Existe dotação orçamental para os quatro postos de trabalho, de acordo com a informação do 

Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 04 de junho de 2018; 

8. De acordo com a solução interpretativa uniforme, resultante da reunião de coordenação jurídica 

realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, no dia 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “as autarquias locais não têm de 

consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no 

âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação”.  

9. De acordo com o n.º 1 do artigo 265.º da LTFP, nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo 

âmbito de aplicação fixado no n.º 2 do artigo 1.º daquela lei pode iniciar procedimento para a 

contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por tempo indeterminado ou a título 

transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se encontre integrado no mapa de 

pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes de executado procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação para as funções ou os postos de 

trabalho em causa. Porém, até à presente data, a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, que de acordo com a Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes 

comunidades intermunicipais, a assumir as funções da EGRA, ainda não aprovou o regulamento 

relativo à constituição e funcionamento da referida entidade, pelo que não há lugar no presente 

procedimento à sua consulta; 

10. Nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de entre 

trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Porém, e 
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tendo por base os princípios da racionalização, eficiência e economia de custos que devem 

presidir à atividade administrativa deve, desde já, ser autorizado pelo órgão executivo a abertura 

de um procedimento concursal único, ao qual podem concorrer candidatos com e sem vínculo, 

conforme é, aliás, permitido pelo n.º 5 do artigo 30.º da LTFP. 

 Nesta conformidade, proponho que: 

A Câmara Municipal delibere a revogação da deliberação do órgão executivo, datada de 20 de outubro 

de 2016, relativa à abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de: 

- 1 lugar para a carreira e categoria de assistente operacional (jardineiro); 

- 2 lugares para a carreira e categoria de assistente operacional (cantoneiro de vias 

municipais). 

E, consequentemente, a Câmara Municipal delibere, nos termos do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o 

disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do procedimento concursal 

comum, visando o recrutamento de quatro assistentes operacionais (área de manutenção e reparação), 

para integrar o Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas da Divisão de Serviços Operacionais, 

tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do órgão executivo, datada 

de 20 de outubro de 2016, relativa à abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 

de: 

 1 lugar para a carreira e categoria de assistente operacional (jardineiro); 

 2 lugares para a carreira e categoria de assistente operacional (cantoneiro de vias 

municipais). 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o 

disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do procedimento 

concursal comum, visando o recrutamento de quatro assistentes operacionais (área de manutenção e 

reparação), para integrar o Setor de Vias de Comunicação e Infraestruturas da Divisão de Serviços 

Operacionais, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

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

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de junho de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 154.245,81 € (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um 

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

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 05 de maio a 02 de junho 

de 2018 - 04 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 05 de maio a 02 de junho de 2018 - 25 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 ASSOCIAÇÃO CHARCOS & COMPANHIA ---------------------------------------------------- 

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

 Informação da DCAJ, de 23 de abril de 2018, que a seguir se transcreve; ------------------ 

“Relatório de análise 

Analisado o pedido da entidade supramencionada, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 7.º 

do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, publicado em Diário da República, na 

2ª Série, de 23 de outubro, sob o Regulamento n.º 405/2013, adiante designado por 

RECSARH ou Regulamento, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Pretende a Associação Ambiental Charcos e Companhia, doravante 

denominado por Associação, que lhe seja concedido um subsídio no valor total 
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de €10.000,00, o que representa 46% do valor do orçamento apresentado para 

2018; 

2. Por se ter verificado, durante a análise do pedido, que o mesmo não se 

encontrava devidamente instruído, foi solicitado à Associação que procedesse a 

entrega do Anexo IV – Modelo de Relatório de Execução do Plano de Atividades 

e Contas para 2017, que se anexa; 

3. Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas de 2017, 

é de referir que a Associação: 

a) Tem uma receita €2.554,63 e uma despesa de €2.039,33; 

b) Realizou várias atividades relacionadas com a defesa do ambiente e 

conservação da natureza; 

c) Conseguiu um autofinanciamento no valor total de €464,60, o que 

representa 18% da receita do ano 2017; 

d) Em 2017 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio no valor de €850,00 

(oitocentos e cinquenta euros); 

4. Sobre o plano de atividades e orçamento apresentado para 2018, é de referir o 

seguinte: 

a) A Associação prevê um autofinanciamento de 15% da receita total 

prevista no orçamento para 2018; 

b) Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2018, destacam-

se: 

 Recuperação e relocalização de moinho de vento existente 

em Calvão; 

 Contribuição para o Censo Nacional – Identificação e 

quantificação de espécies de avifauna na Ria de Aveiro - 

Garça Branca Grande; 

 Identificação e quantificação das espécies de avifauna na 

Gafanha da Boa Hora; 

 Realização de várias atividades na área da Educação 

Ambiental, a referir o Coastwatch 2018, o Coro da Alvorada 

e o III Vagos BioBlitz; 

 Realização do percurso ambiental da Boa-Hora; 

 Apresentação da Associação no Centro Municipal de 

Interpretação Ambiental de Aveiro; 

 Edição do Livro “Vagos Natural” 

c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do Regulamento, como 

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

artística, a difusão/reprodução cultural, intervenção social e o número 
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de entidades parceiras, a Associação enquadra-se nesse âmbito, quer 

pela realização de atividades no âmbito da Educação Ambiental, quer 

pela divulgação do património natural do Concelho, quer para a 

promoção de um estilo de vida saudável, e, como tal, cumpre os 

requisitos para a atribuição do subsídio. 

Face o exposto, cumpre-me, ainda, informar o seguinte: 

Encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, 

socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do 

subsídio e o apoio logístico a atribuir a Associação Ambiental Charcos e Companhia, 

assim como o respetivo plano de pagamentos.”; ----------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1129, no valor de 3.000,00 € (três mil euros) – para 

atividades extraordinárias da associação; -------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1130, no valor de 1.000,00 € (mil euros) – para 

atividades normais da associação; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de maio de 2018: “À reunião de 

Câmara para atribuição de subsídio, de 3.000 €, para atividades extraordinárias e 1000 

€, para as atividades correntes, no total são 4.000 €”. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios no valor de: ------ 

 3.000,00 € (três mil euros) – Atividades extraordinárias da associação; -------------------------- 

 1.000,00 € (mil euros) – Atividades normais da associação. ----------------------------------------- 

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

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

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

3.2 ORFEÃO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DCAJ, de 17 de abril de 2018, que a seguir se transcreve; ------------------ 

“Relatório de análise 

Analisado o pedido da entidade supramencionada, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 7.º 

do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, publicado em Diário da República, na 

2ª Série, de 23 de outubro, sob o Regulamento n.º 405/2013, adiante designado por 

RECSARH ou Regulamento, cumpre-me informar o seguinte: 
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1. Pretende o Orfeão de Vagos, doravante denominado por Orfeão, que lhe seja 

concedido um subsídio no valor total de €7.550,00, o que representa 25% do 

valor do orçamento apresentado para 2018; 

2. Pretende, também, à semelhança do ano anterior, que lhe seja concedido apoio 

logístico para a realização das atividades propostas para 2018, nomeadamente 

a cedência do pavilhão para a realização de quermesses, de estrado, de prendas 

para oferta aos convidados, na edição do livro sobre a história do Orfeão de 

Vagos, e nas deslocações nacionais e para a República Checa; 

3. Por se ter verificado, durante a análise do pedido, que o Anexo IV – Modelo de 

Relatório de Execução do Plano de Atividades e Contas para 2017 tinha sido 

preenchida com a informação relativa a 2018, foi solicitado ao Orfeão de Vagos 

que procedesse à entrega do referido Anexo corretamente preenchido e 

assinado, o qual se anexa; 

4. Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas de 2017, 

é de referir que o Orfeão: 

a) Realizou 10 concertos e criou o coro juvenil “Orfeão do Futuro”; 

b) Organizou um concerto solidário, juntamente com a Filarmónica 

Vaguense, a favor das vítimas dos incêndios do Concelho de Vagos; 

c) Transitou com um saldo positivo no valor total de €2.326,21; 

d) Conseguiu um autofinanciamento no valor total de €8.822,21, o que 

representa 54% da receita do ano 2017;   

e) Em 2017 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio no valor de € 7.550,00 

(sete mil quinhentos e cinquenta euros);  

5. Sobre o plano de atividades e orçamento apresentado para 2018, é de referir o 

seguinte: 

a) O Orfeão prevê um autofinanciamento de 56% da receita total prevista 

no orçamento para 2018; 

b) Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2018, destacam-

se: 

 Participação no Festival Internacional de Música Coral, em 

Praga (República Checa); 

 Edição de livro bibliográfico dos 50 anos do Orfeão de 

Vagos; 

 Participação em vários concertos a nível local e regional; 

 Continuação com o coro juvenil “Orfeão do Futuro”; 

 Inscrição no sítio “Coros de Portugal – Associação 

Portuguesa de Música Coral”; 

 Candidatura ao PAPERA 2018; 

c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do Regulamento, como 

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

artística, a difusão/reprodução cultural e intervenção social, permitem 

concluir que o Orfeão de Vagos é uma mais-valia quer através da 

captação de novos elementos para o coro juvenil, quer através da 

criação de novos arranjos musicais, quer através da participação em 

intercâmbios com coros estrangeiros, quer através da 

realização/participação em concertos a nível local, regional e 

nacional, contribuindo para a divulgação do património cultural do 

Concelho, cumprindo, assim, os requisitos para a atribuição do 

subsídio. 
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Face o exposto, cumpre-me, ainda, informar o seguinte: 

Encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, 

socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do 

subsídio e o apoio logístico a atribuir ao Orfeão de Vagos, assim como o respetivo plano 

de pagamentos.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 1131, no valor de 3.750,00 € (três mil setecentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 20 de abril de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.750,00 € (três 

mil, setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ALWAYS 

YOUNG – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL – 2ª 

VAGUEIRA RIA RACE ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do NEDJ, de 30 de maio de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 3.000,00 € (três mil euros), bem como, apoio logístico ao evento; ---------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1142, no valor de 3.000,00 € (três mil euros); --------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de junho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Always Young – Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural, um subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros) e o respetivo apoio logístico.  

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

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



 
 

Ata n.º 12/2018, de 07 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

23 

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

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

SURFISTAS DE VAGOS – TRIANGULAR ASA – VAGUEIRA 2018 --------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 30 de maio de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 2.000,00 € (dois mil euros), bem como, apoio logístico ao evento; --------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1143, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros); --------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de junho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Surfistas de Vagos, um 

subsídio no valor de 2.000,00 € (dois mil euros) e o respetivo apoio logístico. ------------------------------ 

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

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

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

3.5 ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE FONTE DE ANGEÃO ---------------- 

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

 Informação da DCAJ, de 12 de abril de 2018, que a seguir se transcreve; ------------------ 

“Pedido de subsídio  

1. Pretensão - A Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, doravante 

denominada por Associação, solicita à Câmara Municipal um subsídio 

financeiro, no montante de €13.811,34, para tornar possível a manutenção da 

Associação, bem como para a realização das atividades prevista no plano de 

atividades para 2018. 

2. Documentação de apoio - A análise da pretensão foi efetuada com base na 

documentação constante do processo, designadamente do ata de tomada de 

posse dos órgãos, atas de aprovação do orçamento e plano de atividades de 

2018 e do relatório de execução do plano de atividades e contas de 2017, 

Estatutos e de outra documentação anexa ao pedido. 

3. Natureza jurídica – A Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, 

Pessoa Coletiva nº 504 194 429, é uma associação cultural sem fins lucrativos, 

com sede em Fonte de Angeão, Vagos, e tem como objeto representar em palco 

os usos e costumes a nível da música, canções e danças tradicionais da região, 

conforme se pode verificar pelos respetivos Estatutos, cujo registo se encontra 

publicado no Diário da República, III Série, Nº 91, de 18 de abril de 1998. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise relatório de execução do plano de atividades e de contas do 

ano 2017, é de referir que a Associação: 
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 Realizou a totalidade das atividades propostas para 2017; 

 Transitou com um saldo negativo no valor total de €1.936,34; 

 Conseguiu um auto financiamento no valor total de €308,00, o que 

representa 8% da receita de 2017; 

 Em 2017 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio no valor de € 

3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros);  

b) Sobre o plano de atividades e orçamento apresentado para 2018, é de 

referir o seguinte: 

 A Associação não prevê qualquer tipo de receita proveniente do 

plano de atividades para 2018; 

 Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2018, 

destacam-se: 

 Participação no festival de Folclore do Rancho 

“Raia dos Sonhos”, em Idanha-a-Nova; 

 Participação no festival de Folclore do Rancho 

“Raia dos Sonhos”, em Idanha-a-Nova; 

 Participação na Semana Cultural de Vagos; 

 Participação no Festival do Grupo Folclórico de 

Vale do Homem, no Gerês; 

 Participação na Festa de S. Salvador, em Covão do 

Lobo; 

 Participação no 3.º Festival de “Sopas da minha 

Avó”, em Fonte de Angeão; 

 Participação no Festival de Folclore “As 

Lavradeiras de Negrelos”, em S. Pedro do Sul; 

 Participação na festa em honra de N. Sra. do 

Livramento, em Fonte de Angeão; 

 Participação no Festival de Folclore Municipal de 

Vagos;  

c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do RECSARH, como sejam 

o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação artística, a 

difusão/reprodução cultural e intervenção social, permitem concluir 

que a Associação é uma mais-valia quer através da participação em 

vários festivais de folclore, contribuindo para a divulgação do 

património cultural do Concelho, quer através da reprodução de usos 

e costumes, cumprindo, assim, os requisitos para a atribuição do 

subsídio; 

d) Junto, em anexo, o correspondente quadro de análise de resultados. 

Face o exposto, e encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, 

definir o valor do subsídio a atribuir à Associação Rancho Folclórico de Fonte de 

Angeão, assim como o respetivo plano de pagamentos. 

Dever-se-á, previamente, proceder a respetiva cabimentação orçamental.”; -------------- 

 Número de requisição 1282, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta 

euros) – para atividades normais da associação; ------------------------------------------------ 
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 Número de requisição º 1283, no valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) – para 

atividades extraordinárias da associação; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 04 de junho de 2018: “Proponho 

um subsídio para atividades regulares do ano, de 3750€ e um subsídio extraordinário de 

3.500€”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios no valor de: ------- 

 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta euros) – Atividades normais da associação; ------ 

 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) – Atividades extraordinárias da associação. ---------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 CHUVA D’AFETOS – ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL – PARAMOS – 

ESPINHO – OCUPAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimentos de “Chuva d’Afetos” – Associação de Solidariedade Social, de 28 de 

março e 27 de abril de 2018, requerendo a isenção de taxas, para divulgação da 

Associação, junto ao Centro de Saúde de Vagos e requerendo ainda a alteração da data 

refente ao pedido inicial, sendo a nova data 04 a 08 de junho de 2018; --------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 75,80 € (setenta e cinco euros e oitenta cêntimos); --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 01 de junho de 2018: “À 

próxima reunião de Câmara para ratificação”. ------------------------------------------------ 

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

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 COMISÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO, DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO DE VAGOS ----------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 12/2018, de 07 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

26 

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo António, união das Freguesias 

de Vagos e Santo António, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 11 de 

maio de 2018, requerendo isenção do pagamento de todas as taxas referentes à realização 

da festa anual em Honra de Santo António, a realizar nos dias de 13 a 18 de junho de 

2018, no lugar de Corgo do Seixo de Baixo; ---------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 143,30 € (cento e quarenta e três euros e trinta cêntimos); ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2018: “À próxima 

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

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

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 7/2018 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de abril de 2018, solicitando 

apoio para renda de casa; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 23 de maio 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 1128, no valor de 700,00 € (setecentos euros), para o ano em 

curso e 500,00 € (quinhentos euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de maio de 2018: “À Reunião de 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – HABITAÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO, EM 

REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, DE TIPOLOGIA T2 – BLOCO E – R/C 

ESQUERDO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 24 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I - Fundamento  

1) Atendendo à deliberação da Reunião de Câmara, do dia 17 de agosto de 2017“ A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de uma 

habitação, em regime de arrendamento temporário, no Bairro Dr. Pedro Guimarães, nos 

termos da informação do S.A.S.”  

2) Verificada a situação habitacional e composição do agregado familiar em causa, e 

constatando-se que sendo o agregado composto por três elementos, cumprem o 

estabelecido no n.º 2 do Artigo 15.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que também 

não se conhecem impedimentos, de acordo com o referido no Artigo 6.º, para a atribuição 

de um fogo de habitação social; 

3) Avaliada a situação económica do agregado familiar, devidamente comprovada, pela 

entrega da documentação solicitada e referente aos rendimentos auferidos, procedeu-se 

ao cálculo do valor da renda a aplicar; 

4) Atendendo ao exposto na informação do S.A.S, do dia 10 de agosto de 2017, e tendo a 

requerente declarado, que aceita as condições informadas no ofício enviado a 23 de 

maio, foi elaborado o Contrato de Arrendamento.  

II – Conclusão 

Estando toda a documentação entregue e tendo a família aceite as condições 

apresentadas pela Câmara Municipal de Vagos, verifica-se que estão reunidas as 

condições para a assinatura do referido contrato. 

Estando programada a transferência da família que habitava o referido T2, até ao final 

do corrente mês de maio, e verificando-se haver disponibilidade para a entrega do 

mesmo a esta família no mês de junho. 

Atendendo à urgência no realojamento da família, o Contrato vai ser assinado com a 

data de 1 de junho de 2018. 
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III – Proposta 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos, ratifique a assinatura do referido Contrato 

de Arrendamento, em anexo, elaborado de acordo com as condições previstas na 

legislação acima invocada.  

Anexo: Contrato de Arrendamento Apoiado para Habitação 

              Grelha de cálculo da renda mensal.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de maio de 2018: “À Reunião de 

Câmara para ratificar.”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador, prof. 

Pedro Bento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – HABITAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

6.2 BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO, EM 

REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, DE TIPOLOGIA T2 – BLOCO E – 2.º 

DIREITO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do NAS, de 24 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I - Fundamento  

1) Atendendo à deliberação da Reunião de Câmara, do dia 8 de março “ A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta…, 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.”  

2) Verificada a situação habitacional e composição do agregado familiar em causa, e 

constatando-se que sendo o agregado composto por três elementos, cumprem o 

estabelecido no n.º 2 do Artigo 15.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que também 

não se conhecem impedimentos, de acordo com o referido no Artigo 6.º, para a atribuição 

de um fogo de habitação social; 

3) Analisada a situação económica do agregado familiar, devidamente comprovada, pela 

entrega dos documentos legais, referentes aos rendimentos auferidos, procedeu-se ao 

cálculo do valor da renda a aplicar; 

4) Analisada a situação do agregado familiar, no que respeita à disponibilidade e 

autonomia dos seus membros para procurar outra solução habitacional, que 

corresponda às suas atuais necessidades, respeitando a proximidade ao local de 

trabalho, os baixos rendimentos, a tipologia adequada à dimensão do agregado e boas 
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condições de habitabilidade, verificámos não ter sido possível optarem por outra 

solução, sendo, por isso, urgente o realojamento da família. 

5) Atendendo ao exposto na informação do dia 22 de fevereiro, e tendo o requerente 

declarado, que aceita as condições informadas no ofício enviado a 23 de maio, foi 

elaborado o Contrato de Arrendamento.  

II – Conclusão 

Estando toda a documentação entregue e tendo a família aceite as condições 

apresentadas pela Câmara Municipal de Vagos, verifica-se que estão reunidas as 

condições para a assinatura do referido contrato. 

Atendendo à urgência no realojamento da família, o Contrato vai ser assinado com a 

data de 1 de junho de 2018. 

III – Proposta 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos ratifique a assinatura do referido Contrato 

de Arrendamento, em anexo, elaborado de acordo com as condições previstas na 

legislação acima invocada.  

Anexo: Contrato de Arrendamento Apoiado para Habitação 

              Grelha de cálculo da renda mensal.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 24 de maio de 2018: “À Reunião de 

Câmara para ratificar.”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador, prof. 

Pedro Bento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – HABITAÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3 BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – BLOCO C, 1.º DIREITO – RENDAS EM 

ATRASO – INCUMPRIMENTO NO PAGAMENTO DAS RENDAS SUPERIOR A TRÊS 

MESES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do NAS, de 29 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I - Fundamento:  

A inquilina residente no apartamento acima indicado, é detentora de Contrato de 

Arrendamento de Habitação Social, assinado com a Câmara Municipal de Vagos em 9 

de dezembro de 2009, tendo o arrendamento sido iniciado a 1 de janeiro de 2010; 

O agregado registado, para efeito da última revisão do valor da renda, efetuada a 7 de 

maio de 2018, é composto pelo casal e um filho de 18 anos. O filho é estudante e 
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frequenta o 11º ano, a inquilina está empregada e o marido está em situação de 

desempregado; 

A inquilina apresenta atrasos no pagamento da renda nos anos de 2016, relativa aos 

meses de fevereiro a junho; 

Do ano de 2017, relativa aos meses de fevereiro a dezembro, 

Do ano de 2018, relativa aos meses de janeiro a maio; 

O valor da dívida das rendas não pagas, no total de 21 meses, totaliza 1.780,64 euros; 

II - Conclusão:  

Atendendo ao previsto na lei que estabelece o novo regime do arrendamento apoiado 

para habitação, especificamente no n.º 4 do Artigo 20.º “ Em caso de mora pode ser 

celebrado um acordo de liquidação de dívida”, da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto; 

Considerando que o agregado se encontra numa situação económica difícil e sem outra 

alternativa habitacional, tratando-se, por isso, de uma situação social com necessidade 

de apoio; 

Considerando que parte da dívida em análise, já foi objeto de estudo, debate e 

deliberação do Executivo, em Reuniões de Câmara anteriores; 

Considerando que a inquilina iniciou os Planos de Pagamento da Dívida, conforme 

deliberado pelo Executivo, mas não concluiu nenhum dos Planos propostos; 

Considerando que o agregado se encontra, desde outubro de 2016, em situação de 

baixos rendimentos, primeiro por doença e no ano de 2017, por situação de desemprego 

do marido, 

Considerando que, apesar dos contactos estabelecidos e informações prestadas à 

inquilina, não foram apresentados os documentos necessários para reavaliação da 

situação económica do agregado; 

Considerando que tendo sido notificados, via ofício da Câmara Municipal de Vagos, 

expedido a 29 de novembro de 2017 e recebido pela inquilina em 06 de dezembro de 

2017, não deram cumprimento ao pagamento da dívida apresentada, até à data 

indicada; 

Considerando que em 1 de março de 2018 foi recebida informação, da Associação 

Humanitária Bombeiros Voluntários de Vagos, na qualidade de entidade patronal da 

Sra. Guiomar, relativa à situação de desemprego do marido, e solicitada nova avaliação 

da situação económica do agregado, atendendo aos factos agora informados; 

Atendendo que em 17 de abril, a referida entidade, enviou para a Câmara a Declaração 

de IRS do ano de 2017, apresentada pelo casal, com o objetivo de ser calculado o valor 

atualizado da renda, para os anos de 2017 e 2018; 

Atendendo ao acima exposto concluiu-se pela obrigatoriedade do pagamento da dívida 

acumulada, nos valores que se apresenta no quadro abaixo: 
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 Ano da Dívida                  Montantes em Atraso 

2016 (mantendo o 

valor mensal da renda 

calculado) 

Valor mensal da renda = 149,28 X 5 meses = 746,40€ 

2017 (valor da renda 

calculado com os 

rendimentos de 2017) 

Novo valor da renda calculado = 64,64€ X 11 meses = 

711,04€ 

2018 (valor da renda 

calculado com os 

rendimentos constantes 

na Declaração de IRS 

2017) 

Novo valor da renda calculado = 64,64€ X 5meses = 

323,20€ 

               Total da dívida de rendas até ao mês de maio de 2018: 1.780,64€ (valor 

apurado sem a aplicação dos valores das multas, previstas no Contrato de 

Arrendamento. 

 

Atendendo aos factos já relatados e verificando-se a insuficiência económica do casal, 

para pagar, a curto prazo toda a dívida acumulada, foi necessário reunir com o casal, 

com o objetivo de lhes ser dado conhecimento do valor da dívida e criar um acordo de 

pagamento, que estes entendessem exequível, tanto no valor mensal, como no prazo para 

a sua liquidação.  

III - Proposta: 

Assim, de acordo com o acima exposto, propõe-se o seguinte: 

1 – Que a inquilina venha a pagar, iniciando já essa obrigação no mês de junho de 2018, 

a renda mensal, no valor de 64,64 euros, até ao dia 8 de cada mês, no Balcão de 

Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Vagos ou por outro meio de 

pagamento, que lhe venha a ser autorizado. 

2 – Que a inquilina inicie o pagamento da dívida acumulada, no valor de 1.780,64 euros, 

também no mês de junho de 2018, em prestações mensais, nunca de valor inferior a 

100,00 euros por mês. 

3 – Que a dívida acumulada seja paga no prazo máximo de 18 meses. 

4 – Que a Câmara informe a inquilina, da obrigatoriedade de esta comunicar ao Serviço 

Social, até ao final de cada mês, sobre o cumprimento destas obrigações. 

5 – Que a Câmara isente a inquilina das taxas adicionais nas rendas já vencidas.”; ---- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de junho de 2018: “À Reunião 

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

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

1. Que a renda mensal, a partir do presente mês de junho, seja no valor de 64,64 € (sessenta e 

quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), e seja paga até ao dia 08 de cada mês; ------------ 

2. Que a inquilina inicie o pagamento da dívida acumulada, no valor de 1.780,64 € (mil, 

setecentos e oitenta euros e sessenta e quatro cêntimos) neste mês de junho, em prestações 

mensais, no valor de 100,00 €/mês; ------------------------------------------------------------------------ 

3. Informar a inquilina, da obrigatoriedade de esta comunicar ao Serviço Social, até ao final 

de cada mês, sobre o cumprimento destas obrigações. ------------------------------------------------ 

Deliberou ainda, por unanimidade, isentar a inquilina das taxas adicionais nas rendas já vencidas. - 

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

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

7 – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO – 

CEDÊNCIA DE MATERIAL – SOZA ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de Soza, de 05 de setembro de 2016, solicitando “apoio 

material, para efetuar obras na casa nº 129, na rua Direita em Soza, pertencente ao Sr. Manuel 

que aparentemente rachou apresentando fendas em todas as divisões viradas para o caminho da 

antena onde passa a conduta das águas pluviais de toda aquela zona”, com o preço estimado dos 

materiais em 300,00 euros; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do COM, de 07 de setembro de 2016, concluindo: “deve a câmara municipal 

participar nestas reparações da habitação, sugeridos pelo proprietário.”; -------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de maio de 2018:“Atendendo às 

informações infra, defiro o pedido. Proceda-se em conformidade.”. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado. --------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PROPOSTA DE NORMAS 

INTERNAS E CRONOGRAMA – VERÃO 2018 ---------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 30 de maio 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; 

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; 
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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 de Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2018.”. -------- 

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

Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Verão 2018” 

Nota introdutória 

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

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 desportivas, educativa, social e cultural.  

O programa compreende duas semanas distintas no mês de junho e duas quinzenas no mês de julho, 

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 do Verão, 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. 

Artigo 1.º 

Objeto 

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

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

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

Municipal Vagos em Ação Júnior. 

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

educativo, social e cultural, tem 

comoobjetivos:

  

a. Apoiar as famílias durante a pausa letiva de Verão, 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 
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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 - Verão 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 - Verão 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 - Verão 2018 irá contemplar quatro momentos distintos, em formato não residencial: 

a. Primeiro momento: 18 a 22 junho; 

b. Segundo momento: 25 a 29 junho; 

c. Terceiro momento: 2 a 13 julho; 

d. Quarto momento: 16 a 27 julho. 

2. O VEAJ - Verão 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 - Verão 2018 deverá ser realizada mediante o preenchimento de 

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

Vagos ou na Secretaria da Piscina Colégio de Calvão até às seguintes datas: 

a. Momento 1: 13 de junho de 2018; 

b. Momento 2: 16 de junho de 2018; 

c. Momento 3: 23 de junho de 2018; 

d. Momento 4: 7 de julho de 2018. 
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2. A realização das inscrições no VEAJ - Verão 2018 é condicionada à existência de vagas 

(mínimo de 20 participantes e máximo de 120 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 - Verão 2018 é devido o pagamento da seguinte quantia: 

a. Valores para apenas uma 

inscrição

  

i. Momento 1: 40,00€; 

ii. Momento 2: 40,00€; 

iii. Momento 3: 80,00€; 

iv. Momento 4: 80,00€; 

v. Programa 1- Momentos 1, 2, 3 e 4: 200,00€; 

vi. Programa 2 - Momentos 2, 3 e 4: 170,00€; 

vii. Programa 3 – Momentos 1, 3 e 4: 170,00€; 

viii. Programa 4 - Momentos 3 e 4: 140,00€; 

ix. Programa 5 - Momentos 1 ou 2 e 3 ou 4: 110,00€. 

b. Valores por participante para inscrição de 2 ou mais 

educandos:

  

i. Momento 1: 35,00€; 

ii. Momento 2: 35,00€; 

iii. Momento 3: 70,00€; 

iv. Momento 4: 70,00€; 

v. Programa 1- Momentos 1, 2, 3 e 4: 180,00€; 
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vi. Programa 2 - Momentos 2, 3 e 4: 150,00€; 

vii. Programa 3 – Momentos 1, 3 e 4: 150,00€; 

viii. Programa 4 - Momentos 3 e 4: 120,00€; 

ix. Programa 5 - Momentos 1 ou 2 e 3 ou 4: 100,00€. 

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 - Verão 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 - Verão 2018 será devido 

o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

12. A inscrição em mais que um momento do VEAJ – Verão 2018 não implica a atribuição de um 

novo kit por cada momento em que o utente participe. 

Artigo 7.º 

Locais das atividades 

1. As atividades do VEAJ - Verão 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.  

 



 
 

Ata n.º 12/2018, de 07 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

38 

 

Artigo 9.º 

Período de Vigência 

As presentes normas vigoram durante o VEAJ - Verão 2018. -------------------------------------- 

 Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2018, que é dado aqui como inteiramente reproduzido 

e fica a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de junho de 2018: “À Reunião Câmara.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas internas e o 

cronograma do “Vagos em Ação Júnior – Verão 2018”. --------------------------------------------------------- 

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

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

9 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 

ANEXO I – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS – 2018 – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

REFERENTES AO ANO DE 2018 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 04 de junho de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Considerando: 

1. Que a prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos, reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 

79.º; 

2. O reconhecimento do relevante valor social do associativismo desportivo e, por força 

deste facto, a necessidade de disponibilização de meios e de formas de apoio que 

viabilizem o trabalho quotidiano dos clubes e associações; 

3. Que este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho 

a esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à melhoria da qualidade 

das práticas desportivas; 

4. Que o aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no 

clima de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam 

as atividades desportivas; 

5. Que os clubes e as associações desportivas são parceiros sociais de indiscutível interesse 

público, pelo que se justifica beneficiarem de comparticipações financeiras da autarquia 

ao abrigo do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos. 



 
 

Ata n.º 12/2018, de 07 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

39 

6. Que, de acordo com o disposto no n.º 2 do Art.º 15.º do PMAAD, os valores indexados 

aos critérios para determinação anual do subsídio a atribuir ao abrigo do Subprograma 

1 do PMAAD deverão ser aprovados em reunião de Câmara no momento da sua 

atribuição; 

Face ao exposto, propomos que: 

Se remetam à reunião ordinária de Câmara Municipal as propostas de Anexo 1 – 

Critérios e Subsídios para o ano de 2018 e de Minuta do Contrato-Programa de 

desenvolvimento desportivo, em anexo, para aprovação dos referidos documentos e, 

consequentemente, autorização do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

outorgar individualmente com cada clube ou associação desportiva o respetivo 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo; 

A Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir o apoio financeiro constante nos 

relatórios finais de apuramento do apoio financeiro, em anexo, referente ao 

subprograma 1 do PMAAD para o ano de 2018, nomeadamente: 

i. Clube de Pesca de Calvão: 1.704,00€ 

ii. Associação de Ciclismo Trepanelas: 3.903,00€ 

iii. Juveforce – ADC Ponte de Vagos: 30.115,00€.”; -------------------------------- 

 Proposta de Anexo I, Critérios e Subsídios do Subprograma 1, que a seguir se transcreve:--------- 

“CRITÉRIOS E SUBSÍDIOS DO SUBPROGRAMA 1 

O presente subprograma destina-se à atribuição do apoio ao desenvolvimento da prática 

desportiva regular referente ao ano de 2018, pelo que os valores a atribuir serão calculados com 

base nos dados da época desportiva de 2017/2018, para as modalidades com quadro competitivo 

compreendido entre setembro e julho, ou com base nos dados da época desportiva de 2017, no 

caso das modalidades com quadro competitivo organizado por ano civil.  

1 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

Na análise dos pedidos de apoio serão considerados os seguintes fatores:  

- Equipas: serão contemplados todos os custos inerentes à inscrição dos clubes e/ou das diversas 

equipas (escalões) nas Associações ou Federações;  

- Praticantes: serão contemplados os custos inerentes à inscrição dos atletas, nomeadamente os 

custos com a filiação e os custos com o seguro desportivo, sendo ainda atribuído um valor 

adicional de 15,00€ (quinze euros) euros por atleta, referente ao exame médico 

obrigatório;  

- Arbitragem: desde que aplicável, serão contemplados os custos com arbitragem; 

- Número de elementos: o conceito de equipa pressupõe a filiação de um número mínimo de 5 

(cinco) elementos do mesmo escalão/género, salvo se, regulamentarmente, tal critério for 

limitado a um número inferior de atletas; 

- Divisão: será considerado nível competitivo mais elevado de entre todas as competições em que 
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a equipa participa, sendo apenas contemplada uma competição por escalão/género;  

- Representatividade: mediante a divisão em que cada equipa se encontra a competir, será 

atribuído um valor referente ao critério “representatividade” (ver ponto 2); 

- Recursos humanos: será atribuído um valor referente ao enquadramento técnico e ao 

enquadramento médico (ver ponto 3).  

2 – REPRESENTATIVIDADE  

2.1 | Critérios e valores – escalão sénior  

 

MODALIDADE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol masculino – 1a divisão distrital 7.000,00€ 

Futebol masculino – 2a divisão distrital 3.500,00€ 

Futsal masculino – 2ª divisão nacional  13.500,00€ 

Futsal masculino – 2ª divisão distrital 2.500,00€ 

Basquetebol feminino – liga 20.000,00€ 

Basquetebol masculino – 2ª/última divisão nacional  4.000,00€ 

Atletismo feminino – 1a divisão nacional 
(1)

 7.000,00€ 

Atletismo masculino – 2a divisão nacional 
(1)

 5.000,00€ 

Natação feminino – 3a divisão nacional 2.500,00€ 

BTT – taça regional 1.000,00€ 

BTT – provas abertas 500,00€ 

Judo 500,00€ 

Karaté 500,00€ 

Pesca Desportiva – Campeonato Regional 1ª Divisão 1.000,00€ 

Columbofilia 1.000,00€ 

Bodysurf – Circuito Nacional 2.000,00€ 

Alto rendimento 
Estatuto de alta competição 

(2)
 1.000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2016/2017, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2017/2018 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2016/2017; 
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(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta. 

 

2.2 | Critérios e valores – escalões de formação e veteranos  

A este nível serão considerados todos os restantes escalões etários, independentemente da sua 

denominação, incluindo aqueles cujos atletas poderão participar em competições do escalão 

sénior da respetiva modalidade.  

 

MODALIDADE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol – campeonato distrital da 1a divisão  500,00€ 

Futebol – campeonato distrital da 2a divisão ou divisão única 200,00€ 

Futsal masculino – campeonato distrital 200,00€ 

Basquetebol – fase nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Basquetebol – campeonato distrital 
(4)

 200,00€ 

Voleibol – fase nacional 
(1)

 1.000,00€  

Voleibol – campeonato distrital 
(4)

 200,00€ 

Atletismo masculino/feminino – campeonato nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Atletismo masculino/feminino – campeonato distrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Natação – Campeonato nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Natação – Campeonato interdistrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Ténis de Mesa – Campeonato nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Ténis de mesa – Campeonato distrital 
(1) (4)

 200,00€ 

BTT  200,00€ 

Judo  200,00€ 

Karaté 200,00€ 

Alto rendimento 

Estatuto de alta competição 
(2)

 1.000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2016/2017, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2017/2018 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 
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(2) Dados relativos à época 2016/2017; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta; 

(4) Não acumulável com o valor referente ao critério “Campeonato Nacional”, sendo 

considerado apenas o nível competitivo mais elevado alcançado em cada escalão/género.  

 

3 | Critérios e valores – recursos humanos  

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

Técnico Grau I  100,00€  

Técnico Grau II  200,00€  

Técnico Grau III  300,00€  

Técnico Grau IV  500,00€  

Fisioterapeuta 
(5) 

 200,00€  

Médico 
(5) 

 300,00€  

 

(5) Apenas será contemplado 1 médico e 1 fisioterapeuta por clube, os quais deverão constar na 

lista de recursos humanos emitida pelas respetivas Associações/Federações ou mediante o 

comprovativo da existência de Protocolo ou de Prestação de Serviços por parte dos mesmos.”; - 

 Minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que a seguir se transcreve: ------- 

“MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que, 

a) A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 

79.º; 

b) O …………. (indicar a(s) modalidade(s)) é uma modalidade de elevado valor educativo 

e de grande implantação nacional, podendo assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento desportivo do Concelho de Vagos; 

c) Este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho, na 

área da formação, a esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à 

melhoria da qualidade das práticas desportivas; 
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d) O aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima 

de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as 

atividades desportivas. 

Considerando o supra exposto é celebrado o presente Contrato-Programa, que tem como 

principal objetivo o desenvolvimento e fomento da prática desportiva no Concelho de Vagos, ao 

abrigo do disposto nos artigos 6.º e 8.º, conjugado com os artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 

16 de janeiro, que estabelece a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, conjugado com o 

previsto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, e com o regime previsto no Decreto-Lei 

n.º 273/2009, de 1 de outubro, que estabelece o regime jurídico dos contratos de desenvolvimento 

desportivo, entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Vagos, adiante designado por MV, com o N.I.P.C. 506 

912 833, aqui representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério 

Rodrigues Regalado; 

SEGUNDO OUTORGANTE:                                      , adiante designado por                  , com 

o N.I.P.C.              , aqui representado pelo Senhor Presidente da Direcção,       ; 

Assim, e sem prejuízo das competências e finalidades próprias de cada instituição, é celebrado e 

reciprocamente aceite o presente Contrato-Programa, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Objeto do Contrato) 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira à execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Segundo Outorgante apresentou a 

este Município, referente ao ano de 2018, na prática de atividades desportivas, recreativas, 

culturais e de convívio social, cujo Plano se anexa a este contrato-programa. 

                                                              Cláusula Segunda 

(Responsabilidade Financeira) 

Para a prossecução do Contrato-Programa definido na cláusula anterior, o Município de Vagos 

atribui ao Segundo Outorgante, um apoio financeiro no valor de                €           (           euros 

e                    cêntimos), definido e calculado nos termos do Subprograma 1 – Apoio ao 

Desenvolvimento da Prática Desportiva Regular, do PMAAD, em cumprimento da deliberação da 

Câmara Municipal, de ../../….. 
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Cláusula Terceira 

(Regime de Comparticipação) 

O pagamento da quantia referida na cláusula anterior será fracionado ou não, consoante o seu 

valor, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Programa Municipal de Apoio ao 

Associativismo Desportivo. 

Cláusula Quarta 

 (Competências e Obrigações) 

1. Compete ao MV acompanhar a total observância pelo destino e execução do apoio 

financeiro definido e calculado nos termos do presente contrato. 

2. Compete ao Segundo Outorgante: 

a. Utilizar o apoio financeiro definido na cláusula segunda, exclusivamente na realização 

dos fins previstos e consagrados no presente contrato; 

b. Participar nas ações desportivas e recreativas, sob a organização ou com o apoio do 

MV, e colaborar a nível técnico e material nas iniciativas desportivas promovidas por 

este, caso seja solicitado; 

c. Promover o nome do Município de Vagos colocando no diverso material de divulgação 

dos seus eventos o logótipo do MV e colocando no seu recinto de jogos uma faixa com a 

designação “O Município de Vagos apoia o Desporto”; 

d. Promover uma ação desportiva conducente à participação ativa da população local e 

para a qual não deve solicitar o apoio financeiro à autarquia; 

e. Colaborar, no que diz respeito à solicitação de cedência de instalações, em prol da 

cooperação e desenvolvimento desportivo do Concelho; 

f. Participar nas ações de formação promovidas/organizadas pelo MV, caso estas estejam 

enquadradas com a atividade que desenvolvem; 

g.  Cumprir a legislação desportiva em vigor, no que se refere às obrigatoriedades do 

Associativismo Desportivo para com o Instituto Português do Desporto e Juventude e 

respetivas Federações. 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a apresentar ao Primeiro um Relatório Final sobre 

a execução do contrato, até 15 (quinze) dias após a data da sua conclusão. 

4. Caso o Segundo Outorgante não entregue o referido relatório no prazo estipulado no número 

anterior e apresente candidatura ao Apoio ao Desenvolvimento da Prática Desportiva 

Regular no ano seguinte ao do relatório em falta, sofrerá uma penalização 5% sobre o 

montante do subsídio que eventualmente lhe seja atribuído. 

Cláusula Quinta 

 (Controlo e Fiscalização da Execução do Programa) 

1. O controlo e fiscalização do cumprimento do programa são da responsabilidade do MV, 

podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos ou determinar auditorias. 
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2. O Segundo Outorgante compromete-se a organizar a sua contabilidade interna de forma a 

possibilitar a verificação do destino dado aos apoios financeiros do Município, 

designadamente, a sua distribuição pelas diferentes modalidades e a repartição entre os 

escalões seniores e os escalões de formação, se aplicável. 

3. A falta de cumprimento do presente contrato-programa ou a não observância dos seus 

objetivos comprometendo a sua realização, por parte do Segundo Outorgante, implicará a 

imediata suspensão (retenção) e/ou devolução dos valores recebidos relativos ao apoio 

financeiro definido e calculado nos termos da cláusula segunda. 

4. O Segundo Outorgante dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da receção da 

notificação escrita do Primeiro Outorgante para efetuar a referida devolução. 

5. Sempre que houver necessidade de reposições financeiras parciais ou totais por parte do 

Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante não concederá novas comparticipações 

enquanto não forem devolvidas as verbas devidas. 

Cláusula Sexta 

 (Período de Vigência) 

O presente Contrato-Programa entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura e cessará no 

dia 31 de dezembro de 2018. 

Cláusula Sétima 

 (Disposições Finais) 

Tudo o que não ficar expressamente regulado e for omisso no presente Contrato-Programa será 

resolvido de acordo com a legislação em vigor aplicável.  

O Primeiro e Segundo Outorgantes obrigam-se a cumprir na íntegra o presente contrato, 

aceitando-o nos exatos termos constantes das cláusulas expressas, feito e assinado em 

duplicado.”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de junho de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios do Subprograma 1 bem como 

a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. ------------------------------------------- 

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

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

9 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO –  

SUBSIDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.1 CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DE CALVÃO ---------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do NEDJ, de 04 de junho de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 1.704,00 € (mil setecentos e quatro euros); ------------------------------------------- 

 Número de requisição 1276, no valor de 1.704,00 € (mil setecentos e quatro euros); ----- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de junho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube de Pesca Desportiva de Calvão, 

um subsídio no valor de 1.704,00 € (mil setecentos e quatro euros). ------------------------------------------ 

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

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

9 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO –  

SUBSIDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TREPANELAS ------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 04 de junho de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 3.903,00 € (três mil, novecentos e três euros); ---------------------------------------- 

 Número de requisição 1279, no valor de 3.903,00 € (três mil, novecentos e três euros); - 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de junho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Ciclismo Trepanelas, um 

subsídio no valor de 3.903,00 € (três mil, novecentos e três euros). ------------------------------------------- 

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

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

9 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO –  

SUBSIDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.3 JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE 

VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NEDJ, de 04 de junho de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 30.115,00 € (trinta mil, cento e quinze euros); --------------------------------------- 
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 Número de requisição 1281, no valor de 30.115,00 € (trinta mil, cento e quinze euros); - 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de junho de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à JuveForce – Associação Desportiva e 

Cultural de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 30.115,00 € (trinta mil, cento e quinze euros). - 

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

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

10 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA – 

DAVID ANTÓNIO DE ALMEIDA NUNES ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de David António de Almeida Nunes, de 23 de fevereiro de 2018; ------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 29 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“ASSUNTO: Pedido de ressarcimento de danos – David António de Almeida Nunes 

1. O Sr. David António de Almeida, residente na Rua da Cadeia, nº 16, em Ouca, Vagos, vem 

solicitar que seja ressarcido do montante de €1.106,06, pelos danos sofridos no seu reboque 

cisterna, matrícula VC-2500, devido a um acidente no dia 14/02/2018, alegadamente provocado 

pelo mau estado em que se encontra a via pública. 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 27/03/2018, no sentido do indeferimento 

da pretensão, pelo que procedeu-se à audição do interessado para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 909, de 26/04/2018). 

3. Decorrido o prazo da audiência, não foi apresentada qualquer reclamação. 

Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 27/03/2018, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ (…)13. Analisado o atrás citado Relatório de Serviço da GNR de Vagos é descrito que 

“…Segundo informações do condutor/proprietário (…) transportava a cisterna completamente 

cheia/carregada com água, quando a certo momento e derivado ao facto de a via apresentar 

algumas irregularidades o que originou vibração e solavancos na zona de atrelagem, fazendo 

assim aumentar ai o peso/pressão, levando a torção de partes metálicas, nomeadamente cavilhas 
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e respetivos encaixes, fazendo com que o reboque se solta-se e com que o mesmo condutor perde-

se assim o controlo do conjunto de veículos…” 

14. Por sua vez, e conforme atrás descrito na informação técnica da DSO, não foram identificadas 

quaisquer irregularidades no pavimento “passíveis de perigo para a circulação de veículos”. 

15. Do exposto resulta que não foram identificadas – seja pelo condutor, seja pela GNR – concreta 

e objetivamente, as irregularidades do pavimento que vieram a dar origem à ocorrência, nem, 

tão pouco, se extrai da informação da DSO a existência de irregularidades anormais. 

16. Assim, estamos então perante um facto relativamente ao qual não se poderá apontar quaisquer 

responsabilidades ao Município de Vagos por falta de vigilância de uma via que está sob a sua 

jurisdição. 

17. Ao invés, não podemos afirmar, garantidamente, que o condutor do veículo estivesse a cumprir 

o disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, designadamente que tivesse regulado a velocidade 

em função da carga transportada. 

18. Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no 

caso em apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de causalidade. (…) ”.” ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2018: “Concordo. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão com os fundamentos na 

informação supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE – MUNICIPIO DE VAGOS 

– PRIO ADVANCED FUELS, S.A. – TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL---------------- 

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

 Requerimento da Prio Energy, S.A. de 02 de fevereiro de 2018; --------------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 24 de maio de 2018; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de junho de 2018: “À Reunião de CM”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dado não existir qualquer impedimento legal 

quanto ao solicitado pela Prio Energy, S.A., submeter à apreciação da Assembleia Municipal, ao 
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abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, a autorização para a 

transmissão da posição contratual da “Prio Energy, S.A.”, anteriormente designada “Prio Advanced 

Fules, S.A.”, com o NIPC 507 872 525, para a nova sociedade, designada Prio Energy II, S.A., no 

âmbito da escritura de concessão do direito de superfície sobre parcela de terreno, outorgada em 17 

de junho de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – PROC.º E02/2010 – FERREIRA - 

CONSTRUÇÃO SA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

N.ºs 2 E 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 16 de maio de 2018; ---------------------- 

  Informação do NEMI, de 17 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Na sequência do solicitado pelo requerente, foi realizada no passado dia 20 de março a vistoria 

para efeitos de liberação de caução, correspondente a 45% do montante total, decorrido que estão 

os 2º e 3º ano após a receção provisória. 

Na mesma observaram-se defeitos, que o empreiteiro veio corrigir, tendo-se realizado no dia de 

ontem nova vistoria. 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. Foi 

também produzida informação técnica em suporte papel sobre esta matéria, na qual se anexou o 

auto original. À consideração superior.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 17 de maio de 2018: “Tendo em conta a informação … deve ser remetido 

à reunião de câmara municipal para que o dono de obra, se assim o entender, deliberar a 

liberação da caução solicitada.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------- 
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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. ------------------- 

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

2 – RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LÚCIO VIDAL – FASE 

I – PROCº E08/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Receção Provisória, de 22 de maio de 2018; ------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 23 de maio de 2018; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 23 de maio de 2018: “Junto se anexa o Auto de Recepção 

Provisória da empreitada em questão. Deve a mesma ser aprovada/homologada pelo 

Dono de Obra.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. -------- 

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

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

2 – RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SOZA – PROCº 

E06/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Receção Provisória, de 23 de maio de 2018; ------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 23 de maio de 2018; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 25 de maio de 2018: “Junto Auto de Recepção Provisória da 

empreitada “Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Soza”. Deve o Dono de Obra 

aprovar a recepção.”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. -------- 

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

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

3.1 PROGRAMA DE TRABALHOS – APROVAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Email da fiscalização da empreitada, de 03 de maio de 2018, remetendo a análise ao Plano 

de Trabalhos apresentado pela entidade executante e solicitando a respetiva aprovação; - 

 Informação do Gestor de Contrato, de 10 de maio de 2018, concluindo: “ Na sua análise, 

a fiscalização considera de aprovar o referido documento.”; -------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 10 de maio de 2018: “Tendo em conta a informação da 

fiscalização, referida pela informação do Gestor do Contrato, … deve o Dono de Obra, 

se assim o entender, aprovar o programa de trabalhos.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de maio de 2018: “À Reunião de CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o programa de trabalhos da empreitada 

supra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 RESPONSABILIDADES DO DONO DE OBRA ------------------------------------------------- 

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

 Email da fiscalização da empreitada, de 07 de maio de 2018, apresentando informação 

sobre as responsabilidades que o Dono da Obra tem perante o Decreto Lei n.º 273/2003, 

de 29 de outubro; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do Gestor de Contrato, de 08 de maio de 2018; ---------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 15 de maio de 2018: “Para conhecimento. A fiscalização da 

empreitada em epígrafe enviou uma informação sobre as responsabilidades do Dono de 

Obra, dando cumprimento ao referido no art. 19º do DL 273/2003, de 29 de outubro.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”.  

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LÚCIO VIDAL – FASE I – PROC. 

º E08/2016 – MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS ------------------------------ 

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

 Informação da DPOP, de 04 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente à empreitada e assunto supra referidos, informamos: 

1. A presente empreitada mereceu consignação em 22/12/2016, sendo que o prazo de 

execução estipulado no caderno de encargos é de 4 meses; 

2. Entre 02/03/2017 e 30/04/2017 de correu uma suspensão da execução da obra; 

3. Em virtude da deteção de erros e omissões no decorrer da empreitada foi aprovado pelo 

dono de obra uma prorrogação de prazo de 1 semana; 

4. Assim, a obra deveria ter terminado até 29/06/2017, porém terminou em 27/09/2017; 

5. Ao longo de toda a obra foi sendo alertado o dono de obra para o fato de a obra se 

encontrar a decorrer de forma muito morosa e sem qualquer justificação para tal, tendo 

o dono de obra notificado a entidade executante várias vezes para apresentar plano de 

trabalhos modificado com a adoção das medidas necessárias à conclusão dos trabalhos 

o mais breve possível, sob pena do dono de obra poder aplicar uma sanção contratual; 

6. O único plano de trabalhos apresentado foi considerado inaceitável; 

7. Face ao que antecede, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia 

de atraso, em valor correspondente a 2‰ do preço contratual, nos termos do ponto 11.1 

do caderno de encargos, ou seja, 279,29 €/dia de atraso; 

8. Tendo a empreitada 90 dias de atraso, a sanção contratual possível de ser aplicada soma 

25.135,97 €.  

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

 Parecer do CDPOP, de 14 de maio de 2018: “Tendo em consideração a informação da 

fiscalização, pode o Dono de Obra aplicar sanção contratual nos termos dos pontos 7 e 8 da 

informação.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de maio de 2018: “À Reunião de C.M”. -------- 
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A Câmara Municipal, considerando: -------------------------------------------------------------------------------- 

 As informações técnicas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 As disposições contratuais sobre a aplicação de sanções por atraso na conclusão da obra. -- 

Deliberou, por unanimidade, e nesta data, não aplicar qualquer sanção. ----------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, chamar a atenção ao empreiteiro, notificando-o da presente 

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

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

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

5 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 -------------------------------------------- 

5.1 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – MULTAS POR VIOLAÇÃO DE PRAZO 

CONTRATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPOP, de 07 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Relativamente à empreitada supra referida, informa-se: 

1. A presente empreitada teve consignação em 29/03/2017, sendo o prazo de 6 

meses; 

2. Em 20/11/2017 foi autorizada uma prorrogação de prazo de 60 dias, até 

28/11/2017; 

3. O prazo da obra foi suspenso durante 1 mês, conforme auto de suspensão n.º 

01; 

4. Em 05/04/2018 foi aprovada nova suspensão de prazo por um mês, bem como 

prorrogação de prazo por 3 meses; 

5. Face ao que antecede, a obra deveria terminar até ao dia 28/04/2018; 

6. Porém, ainda não se encontra concluída, estando por executar cerca de 8%; 

7. Nos termos do ponto 11.1 do caderno de encargos, poderá o dono de obra 

aplicar uma sanção contratual por cada dia de atraso, em valor correspondente 

a 2‰ do preço contratual, ou seja 696,24 €/dia de atraso; 

À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPOP, de 14 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Tendo em conta a informação da fiscalização. Poderá o Dono de Obra aplicar sanção 

contatual, nos termos do n.º 7 da informação. Mais informo que a entidade executante 

encontra-se no momento a finalizar a empreitada em questão.”; ---------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de junho de 2018: “À Reunião de CM”.  

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

 As informações técnicas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 As disposições contratuais sobre a aplicação de sanções por atraso na conclusão da obra. -- 

Deliberou, por unanimidade, e nesta data, não aplicar qualquer sanção. ----------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, chamar a atenção ao empreiteiro, notificando-o da presente 

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

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

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

5 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 -------------------------------------------- 

5.2 PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Socitop Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 22 de maio de 2018, solicitando “uma prorrogação de prazo graciosa até 

ao final do mês de junho de 2018, para a conclusão dos referidos trabalhos.”; ----------- 

 Informação da DPOP, de 29 de maio de 2018; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 31 de maio de 2018: “Tendo em conta o pedido da entidade 

executante e a informação da fiscalização, deve o dono de obra deliberar se aceita ou 

não a prorrogação do prazo solicitado.”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo graciosa até ao 

fim do mês de junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05/2017 ----------------------------------------- 

6.1 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – MULTAS POR VIOLAÇÃO DE PRAZO 

CONTRATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPOP, de 07 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Relativamente à empreitada supra referida, informa-se: 

1. A presente empreitada teve consignação em 19/07/2017, sendo o prazo de 60 

dias; 

2. Em reunião de câmara de 18/01/2018, foi ratificada a aprovação de uma 

prorrogação de prazo de 60 dias, bem como uma suspensão de prazo por 90 

dias; 

3. Em reunião de câmara de 05/04/2018, foi aprovada uma prorrogação de prazo 

de 75 dias; 

4. Assim, o prazo da obra terminou em 30/04/2018; 

5. Contudo a obra não se encontra concluída, estando por executar 63,35%; 

6. Face ao que antecede, poderá o dono de obra aplicar uma sanção contratual 

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2‰ do preço contratual, ou 

seja 120 €/dia de atraso, nos termos do ponto 11.1 do caderno de encargos 

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

 Parecer do CDPOP, de 14 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Tendo em conta a informação da fiscalização. Pode o Dono de Obra aplicar sanção 

contatual, nos termos do informado no ponto 6. Mais informo que a entidade executante 

se encontra a finalizar a empreitada.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de junho de 2018: “À Reunião de CM”.  

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

 As informações técnicas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 As disposições contratuais sobre a aplicação de sanções por atraso na conclusão da obra. -- 

Deliberou, por unanimidade, e nesta data, não aplicar qualquer sanção. ----------------------------------- 



 
 

Ata n.º 12/2018, de 07 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

56 

Mais deliberou, por unanimidade, chamar a atenção ao empreiteiro, notificando-o da presente 

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

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

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

6 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05/2017 ----------------------------------------- 

6.2 PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Sociasfaltos Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 22 de maio de 2018, solicitando “uma prorrogação de prazo graciosa até 

ao final do mês de junho de 2018, para a conclusão dos referidos trabalhos.”; ----------- 

 Informação da DPOP, de 28 de maio de 2018; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 31 de maio de 2018: “Tendo em conta o pedido da entidade 

executante e a informação da fiscalização, deve o dono de obra deliberar se aceita ou 

não a prorrogação solicitada.”; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2018: “À Reunião de C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo graciosa até ao 

fim do mês de junho de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

CATARINA – PROC. º E06/2016 – ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA ------------------------------- 

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

 Informação da DPOP, de 07 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente à empreitada supra referidos, informa-se: 

1. A presente empreitada mereceu consignação em 26/06/2017, tendo como prazo 

90 dias; 

2. Em 02/11/2017 foi aprovada uma prorrogação de prazo de 30 dias, ratificada 

em reunião de câmara de e 09/11/2017; 

3. Em reunião de câmara de 19/04/2018 foi aprovada uma prorrogação de prazo 

por 160 dias; 
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4. Face ao que antecede, a obra deveria ter terminado até 01/04/2018; 

5. Todavia, a obra ainda não se encontra concluída, estando por executar a 

aplicação do material antiderrapante que antecede as passadeiras; 

6. Assim, poderá o dono de obra pode aplicar una sanção contratual, por cada dia 

de atraso, em valor correspondente a 2‰ do preço contratual, ou seja, 258,09 

€/dia de atraso; nos termos do ponto 11.1 do caderno de encargos. 

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

 Parecer do CDPOP, de 14 de maio de 2018: “Tendo em conta a informação da fiscalização, pode 

o Dono de Obra aplicar sanção contratual nos termos do informado no n.º 6.”; -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de junho de 2018: “À Reunião de C.M”. ------- 

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

 As informações técnicas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 As disposições contratuais sobre a aplicação de sanções por atraso na conclusão da obra. -- 

Deliberou, por unanimidade, e nesta data, não aplicar qualquer sanção. ----------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, chamar a atenção ao empreiteiro, notificando-o da presente 

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

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

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

8 – PISTA CICLÁVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. º E03/2017 – ATRASO NA 

EXECUÇÃO DA OBRA – OFÍCIO DA ENTIDADE EXECUTANTE ------------------------------------- 

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

 Informação da DPOP, de 30 de abril de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente à empreitada e ofício supra referidos, informa-se: 

1. Vem a entidade executante da empreitada “Pista Ciclável da Praia da Vagueira” 

apresentar resposta ao ofício da Câmara Municipal de Vagos n.º 000192 de 

05/02/2013, o qual notificava a mesma a informar o que tivesse por conveniente 

relativamente ao atraso verificado na conclusão da obra. 

2. Assim, a entidade executante justifica o atraso pelo facto de o material que comprou 

para execução da pista ciclável não ter sido suficiente, uma vez que as dosagens 

apresentadas pelo fabricante não estavam corretas, e ter estado à espera que o 

fornecedor produzisse mais, tendo ainda coincidido com as férias do fabricante.  

3. Porém, no decorrer da obra constatou-se que a entidade executante não previa a 

execução da pista ciclável com o material constante do projeto, tendo proposto 
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alteração do material por duas vezes, mas não aceites pela fiscalização por não serem 

equivalentes, tendo a encomenda do material aplicado sido feita tardiamente. A 

entidade executante foi ainda apanhada de surpresa quanto à aplicação do referido 

material, o que levou a que despendessem mais tempo na execução. 

4. De referir ainda: 

4.1 A obra mereceu consignação em 02/05/2017; 

4.2 Tinha um prazo de 60 dias, até 30/06/2017; 

4.3 Teve uma prorrogação de prazo graciosa de 16 dias em virtude da data de 

entrega do material para a execução da pista ciclável (uma vez que foi 

encomendado tardiamente, devido ao tempo que decorreu com a apresentação 

das propostas alternativas); 

4.4 Assim, o prazo da obra terminaria em 16/07/2017; 

4.5 A aplicação do material de revestimento da pista ciclável só foi iniciado uma 

semana antes de o prazo terminar (10/07/2017); 

4.6 Nesta data estavam ainda por executar, para além da pista ciclável, os trabalhos 

de pintura da sinalização horizontal nesta e de passadeiras, a instalação de 

suportes para estacionamento de bicicletas (que só foi feita em setembro e de 

material diferente do projeto, o que levou que tivessem que ser trocados) e a 

instalação de pinos cilíndricos (balizadores) para delimitação da ciclovia.”; --- 

 Parecer do CDPOP, de 31 de maio de 2018: “Junto informação da fiscalização, com a qual 

concordo, sobre o que a entidade veio alegar para justificar os atrasos.”; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2018: “À Reunião de C.M”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação apresentada pela entidade 

executante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VAGOS, CRL – PROC.º 16/17 – OUCA – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 16 de maio de 2018, requerendo “legalização do projeto e autorização de 

utilização da edificação”; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação da DU, de 16 de maio de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no projecto de 

legalização (arquitectura e especialidades) e Autorização de utilização de moradia, anexos e 

muros”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …não se vendo inconveniente na legalização da obra e 

na autorização de utilização pretendida, sendo de submeter a deliberação da CM, nos termos do 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de maio de 2018: “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 16 de maio de 2018; 

o O parecer da CDU, de 16 de maio de 2018; 

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

correção ou adaptação; 

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

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

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

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, 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, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

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

2 – ERNESTO SIMÕES PANDEIRADA – PROC.º 43/18 – LAVANDEIRA – SOZA – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento de Ernesto Simões Pandeirada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

09 de abril de 2018, requerendo “legalização de obras de alteração e ampliação de moradia e 

anexos. Requer ainda autorização de utilização”; -------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 16 de maio de 2018, concluindo: ---------------------------------------------- 

“… 

4 – O projeto de arquitetura das obras de alteração e ampliação que se pretendem legalizar, 

reúne condições para aprovação. …não se vê inconveniente no requerido”; ------------------------ 

 Parecer da CDU, de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …não se vendo inconveniente na legalização das obras e 

na autorização de utilização pretendida, devendo contudo ser submetido o processo para 

deliberação da CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE … ”; --------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de maio de 2018: “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 do NFM, de 16 de maio de 2018; 

o O parecer da CDU, de 16 de maio de 2018; 

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

correção ou adaptação; 

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

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

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

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, 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, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 

3 – NEUZA SIMÕES DOS REIS – PROC.º 86/17 – RIO TINTO – OUCA – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Neuza Simões dos Reis, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 

de abril de 2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DU, de 22 de maio de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente no processo de 

legalização (arquitectura e especialidades) de moradia, anexos e autorização de utilização”; --- 

 Parecer da CDU, de 22 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …sendo que conforme a mesma não se vê inconveniente 

na legalização das obras e na autorização de utilização. contudo ser submetido o processo à 

reunião da CM para deliberar, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE … ”; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2018: “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 22 de maio de 2018; 

o O parecer da CDU, de 22 de maio de 2018; 

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

correção ou adaptação; 

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

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

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

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deve a DU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

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

4 – RUAS ÉPICAS - IMOVEIS, LDA – PROC.º 147/17 – CARREGOSA – OUCA – 

IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Ruas Épicas – Imóveis, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de maio de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 22 de maio de 2018, concluindo: “o projeto de arquitetura reúne 

condições para aprovação”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 23 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada… Conforme mencionado no ponto 2.2, considera ser de 

aceitar a proposta de implantação de encostar ao limite norte do terreno, face à fundamentação 

do requerente na largura exígua do mesmo. Será de submeter a deliberação da CM, nos termos 

do nº 3 do artigo 5º do RMUE. Sendo favorável, não se verá inconveniente na aprovação do 

projeto de arquitetura (ponto 3 da informação infra). À consideração superior.”; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio 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. ------------------------------------ 

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

5 – CRISTIANO ALMEIDA SANTOS – PROC.º 32/18 – VALE – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Cristiano Almeida Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de maio de 2018, juntando elementos ao processo 32/18; -------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 09 de maio de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente na aprovação 

do projeto de arquitetura”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do COM, de 23 de maio de 2018; ------------------------------------------------------------------ 
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 Parecer da CDU, de 24 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… Conforme mencionado … o sr. arq. entende ser de aceitar a implantação proposta, face à 

dimensão do terreno, deverá ser remetido o processo a reunião de CM, nos termos do nº 3 do 

artigo 5º do RMUE, para deliberar quanto à mesma. … Sendo favorável, não se verá 

inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura…”; --------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de maio 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. ------------------------------------ 

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

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 

cinquenta e três minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


