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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2018, de 31 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta e oito 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 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para informar: -------------------------------------- 

 Da necessidade de realizar uma reunião extraordinária no dia 08 de novembro de 2018, pelas 

09h30m; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que a reunião ordinária pública da Câmara Municipal, agendada para o dia 15 de novembro de 

2018,a realizar na sede da Junta de Freguesia de Soza, pelas 18h00m, terá lugar no dia 22 de 

novembro de 2018, à mesma hora e no mesmo local. ---------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

2 – ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL – 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de 

abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipal para 

2019, que inclui o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de rubricados/assinados por todos os 

membros da Câmara Municipal, se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e 

que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------- 

Esteve presente o Chefe da Divisão de Gestão Financeira, para prestar os esclarecimentos necessários. ---- 

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

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

3 – COMISSÕES DE VISTORIAS ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de outubro de 2018, que a seguir se 

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

“Proposta 

Comissões de Vistorias a realizar por técnicos da Câmara Municipal 

Considerando:  

1. Que a Câmara Municipal tem constituídas 8 comissões técnicas para vistorias de vária ordem;  

2. Que houve alterações no mapa de pessoal da autarquia; 

Proponho a seguinte composição para as comissões:  

1 - Utilização de edifícios  

Efetivos  

 Eng.ª Guida Caniceiro - Coordenador  

 Eng.º André Nunes  

 Arqt.º Pedro Gonçalves 

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng.ª Mafalda Pereira 

 Arqt.º Manuel Tavares – substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  
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2 – Segurança, Salubridade e Arranjo Estético  

2.1 – Segurança  

Efetivos  

 Eng.ª Ana Cláudia – Coordenador  

 Eng.ª Mafalda Pereira  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng.º João Bio  

 Eng.ª Guida Caniceiro – substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

2.2 – Salubridade  

Efetivos  

 Eng.ª Isabel Rosado – Coordenador  

 Dr.ª Helena Sousa  

 Eng.ª Sónia Lourenço  

Suplentes  

 Eng.º João Bio  

 Eng.ª Gabriela Cabano – substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

2.3 – Arranjo Estético  

Efetivos  

 Arqt.º Pedro Castro – Coordenador  

 Arqt.º Manuel Tavares  

 Arqt.º Pedro Gonçalves 

Suplentes  

 Eng.ª Guida Caniceiro  

 Eng.ª Isabel Trindade – substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

3 - Obras de Urbanização  

Efetivos  

 Eng.ª Ana Cláudia - Coordenadora  

 Eng.º André Nunes  

 Eng.ª Mafalda Pereira  

Suplentes  

 Eng.º João Bio  

 Eng.ª Guida Caniceiro – substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

4 – Alojamento Local  

Efetivos  

 Eng.ª Gabriela Cabano - Coordenador  

 Eng.º André Nunes  
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 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng.ª Mafalda Pereira 

 Técnica Superior Catarina Ribeiro – substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos  

5 – Recintos de Diversões Aquáticas – Vistoria da responsabilidade do IPDJ  

Representante da Câmara Municipal  

Efetivo  

 Técnico Superior Filipe Pedro  

Suplente  

 Eng.º João Bio  

6 – Espaços de Jogo e Recreio  

Efetivos  

 Técnico Superior Filipe Pedro  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplente  

 Eng.º João Bio  

Notas:  

 O apoio administrativo é realizado através do Coordenador Técnico da Secção Administrativa 

da DU;  

 O trabalho em comissão prevalece sobre os restantes.”. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por, unanimidade, aprovar a proposta da senhora Vereadora eng.ª 

Sara Caladé. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

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

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

4 – REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – INICIO DO PROCEDIMENTO ------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de outubro de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS 
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Os bombeiros voluntários são a expressão evidente dos valores que se pretende para uma 

sociedade em que o bem-fazer e o sentido de coletivismo superam o individualismo e contribui 

para a construção de uma comunidade mais coesa, justa e solidária. 

É unânime que os bombeiros voluntários prestam um meritório trabalho às populações, realizando 

com enorme coragem e abnegação inúmeras tarefas essenciais, desde a emergência pré-

hospitalar, o combate a incêndios, a proteção e socorro de pessoas e animais em perigo, a 

salvaguarda de bens, entre outros, e nessas tarefas arriscando muitas vezes a própria vida. 

É justo que homens e mulheres que se dedicam a esta causa, voluntariamente, sejam reconhecidos, 

valorizados, lembrados, acarinhados e compensados pelo seu esforço e dedicação em prol dos 

outros. 

Conscientes da importância da atividade desenvolvida pelos bombeiros voluntários, e o risco 

associado, é um imperativo de justiça estabelecer, por via normativa, um conjunto de regalias 

sociais àqueles que abraçam esta nobre causa, bem como incentivar junto dos jovens este 

voluntariado. 

Assim, o Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos 

advém então da vontade expressa em distinguir, proteger e fomentar a adesão a esta causa, como 

é a proteção voluntária de vidas humanas e bens em perigo. 

Esse regulamento tem o seu enquadramento legal nas disposições previstas pelo artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, no nº 1, e nas alíneas h) e j, do nº 2, do artigo 23º, alínea 

g), do nº 1, do artigo 25º, e nas alíneas k) e u), do nº1, do artigo 33º, do anexo I, da lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. 

Pelo exposto, proponho à Câmara Municipal: 

a) Que, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo n.º 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, seja dado início ao 

procedimento de elaboração do Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Vagos; 

b) Que possam constituir-se como interessados no procedimento todos aqueles que tenham 

legitimidade, nos termos previstos pelo artigo 68.º do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente que sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, 

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

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

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

c) Que todos os interessados possam apresentar contributos para a elaboração do citado 

regulamento, até ao dia 23/11/2018, remetendo-os para o Núcleo Administrativo e Jurídico da 

Câmara Municipal de Vagos, através do formulário que será disponibilizado para o efeito no site 

institucional da Câmara Municipal de Vagos, em www.cm-vagos.pt.”. -------------------------------- 

 

http://www.cm-vagos.pt/
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de elaboração 

do Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos. ------------ 

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

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

5 – NATÁL(I)A TERRA DO PAI NATAL – PROTOCOLO -------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal de 22 de outubro de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

1- O crescente sucesso das anteriores edições do NATAL(I)A Terra do Pai Natal, e o forte 

impacto deste evento na população e na economia local, obrigou a Câmara Municipal de Vagos 

e o Museu do Brincar a reverem o formato da edição, para o corrente ano. 

2- Com efeito, e após profunda reflexão, houve um entendimento recíproco das partes 

organizadoras no sentido de que os pressupostos subjacentes ao projeto inicial mereciam ser 

objeto de revisão, de maneira a que ao evento fosse dada uma outra dimensão, tendo em vista a 

prossecução dos seguintes objetivos, sem detrimento da qualidade: 

a) Consolidar, com história e tradição, o evento NATAL(I)A Terra do Pai Natal ; 

b) Levar o evento e o nome de Vagos para além das fronteiras do Município e da Região; 

c) Criar uma identidade própria e exclusiva, por forma a não ser concorrente com outros 

eventos desta natureza; 

d) A dinamização do tecido empresarial; 

e) Consolidar o evento como produto turístico; 

f) Promover o desenvolvimento económico do Município e da Região. 

3- Contudo, é essencial ter sempre presente as características específicas deste evento, pelo que 

terão de ficar salvaguardados os seguintes pressupostos: 

 a) O envolvimento da população em geral; 
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b) O envolvimento das diversas Associações Culturais, Sociais e Recreativas, do 

Concelho de Vagos, e muito em particular as IPSS; 

c) O envolvimento da comunidade escolar; 

d) O envolvimento do tecido empresarial local. 

4- Neste contexto, a AEVA-Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro e o 

NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos aliam-se a este novo projeto, pretendendo-se com isso 

internalizar o seu Know-How, e criar as melhores condições e garantias de sucesso na 

concretização desses objetivos. Na verdade, com mais estas duas entidades parceiras, o evento 

NATAL(I)A Terra do Pai Natal poderá então atingir a dimensão desejada, uma vez que ficam 

preenchidos os requisitos necessários para esse efeito, que serão satisfeitos pela natureza da 

intervenção individual e coletiva de cada uma das partes, que se complementam. 

5- Assim, no que diz respeito à Câmara Municipal de Vagos, a sua intervenção vai para além da 

contribuição financeira, porquanto dispõe dos meios necessários para envolver a população em 

geral, as escolas, e as IPSS; 

6- O Museu do Brincar fornece ao projeto o saber artístico, a qualidade e a identidade própria e 

exclusiva, de quem tem o único Pai Natal certificado em Portugal, personalizado na pessoa do 

“Jackas”; 

7- A AEVA, fruto da diversa e intensa atividade que desenvolve com as 13 marcas que detém, 

designadamente no âmbito das marcas CanalCentral, EPA-Escola Profissional de Aveiro, QER-

Qualificação em Eventos e Restauração, Parque dos Talentos e Citizens Projets, permitirá 

assegurar a animação, a logística e o Plano de Comunicação e Meios; 

8- A participação do NEVA, pelo conhecimento concreto da atividade empresarial local, permitirá 

o adequado envolvimento e integração do comércio local neste projeto. 

9- Como forma de coordenar a cooperação de todas as partes envolvidas, foi elaborado um 

protocolo, contendo as obrigações de cada entidade no evento, para a edição do corrente e dos 

próximos 3 anos. 

10- A este propósito – e na senda da ideia apresentada na proposta de colaboração da AEVA - 

refere-se que o evento para o ano corrente destacará ainda, diariamente, uma mensagem para o 
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Mundo, correspondendo cada uma delas a um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 

afirmados pela ONU: 

 
 

11- No que diz respeito aos custos, prevê-se um investimento da ordem dos €150.000,00, na edição 

do corrente ano, cabendo à Câmara Municipal suportar a quantia de €75.000,00, a ser paga em 

2 frações, em novembro/2018 e janeiro/2019. Para os próximos 3 anos, mantem-se inalterado o 

valor da comparticipação financeira anual da Câmara Municipal. 

12- Por fim, em termos de enquadramento legal, o protocolo insere-se no âmbito das atribuições 

conferidas aos municípios pelas alíneas d), e) e m), do nº 2, do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e nas competências materiais da Câmara Municipal, constantes da 

alínea ff), do nº 1, do artigo 33º, desse diploma, como seja o promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal, como é o caso.  

Pelos motivos expostos, PROPONHO à Câmara Municipal a aprovação da minuta do Protocolo 

para a realização do evento NATAL(I)A Terra do Pai Natal, conforme documento que se junta 

em anexo.”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Protocolo, entre o Município de Vagos, a AEVA, o Museu do Brincar e o NEVA, que 

a seguir se transcreve; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“NATAL(i)A Terra do Pai Natal 

PROTOCOLO 

Entre: 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7u-cuJreAhVrxoUKHfOaBuoQjRx6BAgBEAU&url=http://vou.pt/17-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/&psig=AOvVaw3aAFdSLztj9E-K08w1jyCZ&ust=1540311123146814
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Primeiro Outorgante: Município de Vagos, pessoa coletiva número …… 

Segundo Outorgante: AEVA, pessoa coletiva número …. 

Terceiro Outorgante: Museu do Brincar, 

Quarto Outorgante: NEVA 

É estabelecido o presente protocolo que apresenta os termos e as condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

1 – O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento de uma cooperação estreita e 

articulada entre as partes, de molde a potenciar os resultados das suas ações na realização do 

evento NATAL(I)A Terra do Pai Natal, adiante designado por NATAL(I)A, ou apenas por Evento. 

2 – O Primeiro Outorgante autoriza o segundo outorgante a organizar o Evento, em 

exclusividade, entre 2018 e 2021, inclusive. 

3 – O Primeiro Outorgante compromete-se a disponibilizar os terrenos necessários para a 

realização do Evento. 

4 – O Segundo Outorgante compromete-se a organizar o Evento em cada um dos referidos anos, 

durante o período estabelecido, e em datas específicas a definir entre as partes. 

5 – A receita resultante da organização do Evento reverte, na sua totalidade, a favor do Segundo 

Outorgante. 

6 – Do mesmo modo, todos os prejuízos que, eventualmente, resultarem da organização do 

Evento, serão da responsabilidade do Segundo Outorgante. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

São da responsabilidade do Primeiro Outorgante, relativamente a cada edição do Evento: 

a) Aprovar o Programa Anual do Evento, e o respetivo Plano de Comunicação e de Meios, 

e dar conhecimento dos mesmos ao Segundo Outorgante, até 30 de setembro de cada 

ano. 

b) Fixar o preço de venda dos bilhetes. 

c) Disponibilizar um ou mais pontos de venda de bilhetes no Município de Vagos. 

d) Criar condições de funcionalidade dos equipamentos existentes no espaço cedido. 

e) Disponibilizar locais para parqueamento automóvel em número considerado suficiente 

para servir o Evento, e os mais próximos possíveis do local do mesmo. 

f) Proceder à vedação de toda a área, conforme o que vier a ser estipulado entre as partes. 

g) Contratualizar com as forças de segurança, toda a segurança e controlo de trânsito e 

acesso ao recinto. 

h) Disponibilizar barreiras de trânsito em número considerado necessário.  

i) Garantir a restrição de acessos nas estradas e caminhos circundantes à área do Evento, 

sempre em diálogo com os moradores, de modo a provocar o menor incómodo possível. 
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j) Criar circuito elétrico no recinto do Evento, por forma a alimentar todas as suas zonas. 

Exclui-se desta obrigação a colocação de geradores. 

k) Criar zonas pedonais de fácil acesso ao Evento. 

l) Proceder à limpeza do local do Evento, antes, durante e depois do seu horário de 

funcionamento. 

m) Garantir a presença de uma equipa de canalizadores, e respetivo equipamento, no 

período de montagem, desmontagem e realização do Evento. 

n) Garantir a criação de uma rede de água potável com esgotos, de forma a servir as várias 

áreas do Evento – zona de catering, wc´s, etc. 

o) Garantir a presença de uma equipa de eletricistas, e respetivo equipamento, no período 

de montagem, desmontagem e realização do Evento. 

p) Garantir a criação de uma rede de iluminação pública das áreas consideradas vitais – 

parque automóvel, acessos pedonais e automóveis. 

q) Garantir a emissão de licenças que sejam da sua responsabilidade e a isenção do 

pagamento das mesmas, incluindo as autorizações para realização do evento e 

comercialização de bebidas, comidas e merchandising. 

r) Remover os impedimentos naturais ou artificiais que não permitam a boa chegada ao 

local do Evento, por via pedestre, dentro dos parâmetros definidos na legislação. 

s) Colaborar e participar, sempre que seja considerado necessário, em todos os contactos 

e reuniões que vierem a realizar-se no âmbito da organização do Evento, seja com 

entidades estatais, públicas ou privadas. 

t) Promover todos os esforços junto das entidades fiscalizadoras para que durante a 

realização do evento não se efetue venda ambulante na área circundante. 

u) Autorizar pontos de venda amovíveis (vulgo Roulotes), em concordância com o Segundo 

Outorgante. 

v) Garantir a presença de uma pessoa ou equipa que trabalhará em conjunto com o 

Segundo Outorgante, prestando toda a assistência necessária à boa realização do 

Evento. 

w) Facultar ao Segundo Outorgante a possibilidade de realizar outros eventos no local, fora 

do horário de funcionamento do Evento, nos termos do disposto nas alíneas e) e f), da 

Cláusula Terceira. 

x) Providenciar a obtenção das licenças relacionadas com os espetáculos e divertimentos 

do Evento (IGAC, SPA, PASSMUSICA, etc), e assumir os respetivos encargos. 

y) Elaborar e assegurar a execução do Plano de Segurança e Evacuação do Evento. 

z) Pagar ao Segundo Outorgante, a título de comparticipação ou contribuição, o montante 

anual de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros), acrescido do respetivo IVA consoante a 

natureza da despesa - sendo 50% pagos no mês de novembro anterior à realização do 

Evento e os restantes 50% no mês de janeiro, posteriormente à realização do mesmo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

São da responsabilidade do Segundo Outorgante: 

a) Preparar o Programa Anual do Evento, e o respetivo Plano de Comunicação e de 

Meios, e submetê-lo à aprovação do Primeiro Outorgante, até ao dia 31 de agosto de 

cada ano. 

b) Organizar e gerir a realização do Evento, nas condições constantes do presente 

protocolo. 

c) Garantir a existência da Casa do Pai Natal, nas condições que vierem a ser determinadas 

pelos Primeiro e Terceiro Outorgantes; 

d) Garantir a presença do Pai Natal, “Jackas”, em todo o recinto, em conformidade com 

as determinações do Primeiro e Terceiro Outorgantes. 

e) Solicitar parecer prévio, ao Primeiro Outorgante, com a antecedência de 15 dias, para 

a realização de outros eventos, de índole cultural, artístico ou corporativo, fora dos 

horários normais de funcionamento do Evento. 

f) Na situação precisa do disposto na alínea anterior, garantir a limpeza do espaço do 

Evento, antes da sua abertura ao público. 

g) Contratar artistas, estabelecer a programação, dirigir e garantir a qualidade do Evento. 

h) Angariar e contratualizar os patrocínios, apoios e parcerias, para além das 

estabelecidas neste protocolo, que se julguem necessárias para a boa realização do 

Evento. 

i) Contratar as tendas, palcos, equipamentos e estruturas adequadas ao Evento. 

j) Contratar equipamentos de som, iluminação, projeção e outros, considerados 

necessários para a boa qualidade e realização do Evento. 

k) Proceder à decoração de todo o recinto do Evento. 

l) Assegurar os seguros necessários, com o intuito de acautelar danos de pessoas, animais 

e bens. 

m) Contratar equipa de segurança privada. 

n) Controlar os acessos à zona do Evento e zelar pela sua segurança. 

o) Promover a conferência de imprensa de apresentação do Evento. 

p) Efetuar a assessoria de imprensa do Evento. 

q) A suas expensas, executar, após aprovação do Primeiro Outorgante, o Programa Anual 

do Evento, e o respetivo Plano de Comunicação e de Meios. 

r) Colocar o logotipo do Município de Vagos em todo o material gráfico de promoção e 

publicidade (cartazes, bilhetes, anúncios de imprensa, anúncios de TV, flyers e outros), 

enquanto entidade organizadora do Evento. 

s) Utilizar como mais-valia os préstimos de associações ou entidades locais (escuteiros, 

associações juvenis, outros) na organização do Evento. 
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t) Facultar a entrada livre no Evento a cada aluno das escolas do concelho de Vagos, até 

ao 2º Ciclo do Ensino Básico (inclusive). 

u) Facultar a entrada livre no Evento a cada utente das IPSS do concelho de Vagos, em 

visita organizada. 

v) Facultar a entrada livre no Evento aos elementos representantes ou convidados das 

restantes partes outorgantes, nas seguintes quantidades: 

- Câmara Municipal de Vagos – 100 ingressos; 

- Museu do Brincar – 50 ingressos; 

- NEVA – 50 ingressos. 

w) Assegurar a venda de ingressos de acesso ao Evento. 

x) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de 1 (um) euro ao Terceiro Outorgante, por 

cada ingresso efetivamente vendido, bem assim todas as despesas respeitantes às 

obrigações referidas nas alíneas anteriores. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

São da responsabilidade do Terceiro Outorgante: 

a) Colaborar com o Segundo Outorgante na preparação anual do Evento, designadamente 

informando-o sobre todos os requisitos técnicos necessários para a realização do mesmo, 

de forma a ser cumprido o prazo fixado na alínea a), da Cláusula anterior. 

b) Prestar apoio ao Primeiro Outorgante na tomada de decisão sobre o Programa Anual 

do Evento. 

c) Ceder adereços ao Segundo Outorgante, se tal for necessário. 

d) Assegurar a presença do Pai Natal, “Jackas”, em todo o recinto, nos períodos de tempo 

acordados com o Primeiro e Segundo Outorgantes, e designadamente nas cerimónias 

de abertura (Chegada do Pai Natal) e encerramento (Despedida do Pai Natal). 

e) Acompanhar a execução física do Programa Anual do Evento. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Obrigações do Quarto Outorgante) 

São da responsabilidade do Quarto Outorgante: 

a) Promover o comércio local, em parceria com os Primeiro e Segundo Outorgantes. 

b) Estabelecer parcerias com o tecido empresarial para apoio do Evento, de acordo com a 

correspondente área de negócio. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Comissão de Acompanhamento) 

1 – Tendo em vista assegurar o cumprimento dos princípios consignados neste protocolo e a 

gestão da sua aplicação prática, será criada uma comissão de acompanhamento constituída por 

quatro elementos, representantes de cada uma das partes. 



 
 

Ata n.º 22/2018, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

2 – A comissão de acompanhamento efetuará as reuniões que se justifiquem, as quais são 

convocadas por qualquer um dos seus membros. 

3 – A comissão de acompanhamento tem como atribuições manter as partes permanentemente 

informadas da evolução das ações desenvolvidas para a concretização do Evento. 

4 – Caberá à comissão de acompanhamento, no final de cada Evento anual – e no prazo de 30 

dias – apresentar um relatório de avaliação de impacto mediático, elaborado por entidade 

externa, a expensas do Primeiro Outorgante, tendo em vista a análise do seu impacto, para efeitos 

de melhoria para a realização das edições futuras, ou de denúncia a que se refere a cláusula 

seguinte. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Vigência e denúncia do Protocolo) 

1 – O presente protocolo vigorará pelo prazo de 4 (quatro) anos, renovando-se após essa data, 

por iguais períodos. 

2 – Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, a todo o tempo, com base no 

relatório da avaliação, referido na cláusula anterior. 

3 – A denúncia referida no número anterior, opera-se mediante comunicação escrita à 

contraparte, efetuada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a realização da edição anual do 

Evento. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Incumprimento) 

Todas as partes se comprometem a cumprir de boa-fé o presente protocolo, sendo que se considera 

como incumprimento do presente protocolo o seguinte: 

a) O não pagamento das quantias acordadas por parte do Primeiro Outorgante. 

b) A não autorização por qualquer motivo, por parte do Primeiro Outorgante, da 

realização do Evento nas condições acordadas. 

c) A não realização do Evento, por qualquer motivo, por parte do Segundo Outorgante. 

d) A não realização do Evento, por qualquer motivo, por parte do Terceiro Outorgante. 

CLÁUSULA NONA 

(Resolução) 

1 – Sem prejuízo das compensações previstas nos pontos que se seguem, o incumprimento 

definitivo dos termos deste protocolo permite, a qualquer dos outorgantes, resolver o mesmo. 

2 – Caso o Primeiro Outorgante venha a incumprir as alíneas a) e b), da cláusula anterior, este 

obriga-se a indemnizar o Segundo Outorgante no valor igual ao somatório dos custos por ele 

assumidos relativamente à edição do ano a que respeita o Evento. 

3 – Em caso de incumprimento do presente protocolo, por causa imputável ao Segundo 

Outorgante, este será responsável pelo pagamento ao Primeiro Outorgante, do valor da 

comparticipação correspondente à edição do ano a que respeita o Evento, e de todas as despesas 

entretanto realizadas com essa edição. 
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4 – Em caso de incumprimento do presente protocolo, por causa imputável ao Terceiro 

Outorgante, este será responsável pelo pagamento das despesas entretanto suportadas pelo 

Primeiro e Segundo Outorgantes, correspondentes à edição do ano, salvo se o incumprimento 

for justificado por motivo de força maior, designadamente por motivo de doença. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

(Alterações ao Protocolo) 

Qualquer alteração deste protocolo carece do acordo prévio escrito de todos os outorgantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(Disposições Finais) 

1 - Para efeitos do disposto na alínea q), da Cláusula Terceira, o Plano de Comunicação e de 

Meios, para a edição do Evento de 2018, é o constante do documento anexo ao presente Protocolo. 

2 - Para efeitos do disposto nas alíneas t) e u), da Cláusula Terceira, compete ao Primeiro 

Outorgante informar o Segundo Outorgante das respetivas quantidades de ingressos. 

3 - Para efeitos do disposto da alínea a), da Cláusula Terceira, o orçamento base do Programa 

Anual do Evento (com o respetivo Plano de Comunicação e de Meios) a submeter à aprovação 

do Primeiro Outorgante é, no mínimo, de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros). 

4 - As partes acordam que para resolver qualquer questão emergente do presente protocolo é 

competente o foro da comarca competente. 

O presente Protocolo é celebrado em quatro exemplares, sendo um exemplar para cada uma das 

partes. 

ANEXO  

Plano de Comunicação e de Meios 

1) IDENTIDADE VISUAL 

a) Logótipo 

b) Símbolo 

c) Assinatura 

2) MATERIAL GRÁFICO 

a) Cartazes (A1 e A2) x 100 

b) Mupis x 20 

c) Programa (A5) x 5000 

d) Outdoors (4x8m) x 4 

e) Bandeiras (6x1m) x 6 

f) Credencias (Staff) 

g) Pórticos 

3) MATERIAL AUDIOVISUAL 

a) Vídeo promocional x 1 

b) Série de filmes Pai Natal (Desafios ONU) x 17 
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c) AfterMovie do evento x 1 

d) Jornal em direto "Natal (I) A Terra do Pai Natal x 1 

e) Teasers x 3 

f) Spot áudio x 1 

4) PRESENÇA NA INTERNET 

a) Website x 1 

b) Redes sociais (Facebook e Instagram) 

c) Banners promocionais para sites de parceiros e patrocinadores 

5) PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

a) Imprensa 

i) Regional (publicação de notícias em jornais de referência) 

ii) Nacional (publicação de notícias e publicidade em jornais de referência) 

b) Rádio 

i) Regional (spot promocional, conferência de imprensa e notícias) 

ii) Nacional (conferência de imprensa e notícias) 

c) Televisão 

i) Regional (cobertura do evento pelo CanalCentral; conferência de imprensa; teaser 

promocional; peças de reportagem) 

ii) Nacional (spot do evento; notícias) 

6) OUTROS MEIOS 

a) Ecrã Led (7x4m) x 1 

b) Dossier de imprensa.”. -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e autorizar o 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 30 de outubro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 151.349,32 € (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e nove euros e trinta e dois 

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 15 a 19 de outubro de 2018 

- 03 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) – Nada a registar. ----------------------------------------------------------- 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – CCDR 

COVÃO DO LOBO – CORTA-MATO TRAIL POR TERRAS DE FONTES E LOBOS --------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 25 de outubro de 2018, propondo a atribuição de um subsídio no valor 

de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), bem como, apoio logístico ao evento; ----------------- 

 Número de requisição 2441, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 25 de outubro de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Cultural Desportivo e 

Recreativo de Covão do Lobo, o subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) e o 

respetivo apoio logístico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

5 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – NATAL 2018 – PROPOSTA DE 

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

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do CNEDJ, de 25 de outubro 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; 

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, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar as 

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

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

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

“Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Natal 2018” 

Nota introdutória 

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

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 uma semana no mês de dezembro, 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 
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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, 

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 - Natal 2018, doravante designado VEAJ - Natal 

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

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. 

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

educativo, social e cultural, tem como 

objetivos:

  

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

tempos livres das crianças e dos jovens; 

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

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

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

desenvolvimento; 

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

propostas, visando o seu desenvolvimento integral e saudável; 

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

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

aprendizagens; 

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

Artigo 2.º 

Entidades Promotoras 

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

15 anos. 



 
 

Ata n.º 22/2018, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

19 

Artigo 4.º 

Período de realização e horários de funcionamento 

1. O VEAJ - Natal 2018 irá contemplar um momento, em formato não residencial de 17 a 21 

de dezembro; 

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

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

Vagos até ao dia 5 de dezembro. 

2. A realização das inscrições no VEAJ - Natal 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. Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar o regresso a casa 

sozinho ou com pessoa autorizada. 

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

a. Valores para apenas uma 

inscrição:

  

- 40,00€; 

b. Valores por participante para inscrição de 2 ou mais educandos: 

- 35,00€ 

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. 
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8. A realização do VEAJ - Natal 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 - Natal 2018 será devido 

o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

Artigo 7.º 

Locais das atividades 

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

Complexo Desportivo Municipal de Vagos (CDMV). 

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

atividades a desenvolver assim o exijam.  

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

Artigo 8.º 

Disposições finais 

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

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

Artigo 9.º 

Período de Vigência 

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

 Cronograma das atividades VEAJ – Natal 2018: ---------------------------------------------------------- 
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“CRONOGRAMA | VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR - NATAL 2018  

 

DIA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

17 
dezembro 
2ª feira 

09h30 Pavilhão 
Receção e informações 

Jogos pré-desportivos e Jogos infantis 

12h30 
Escola 

Secundária 
Almoço 

13h30 EB2,3  Filme de Natal 

15h00 Pavilhão Atelier de Expressão Dramática 

18 
dezembro 
3ª feira 

09h30 Pavilhão Workshop de Primeiros Socorros 

12h30 
Escola 

Secundária 
Almoço 

13h30 EB2,3 Origamis de Natal 

15h00 Piscina Atividades Aquáticas 

19 
dezembro 
4ª feira 

09h30 Vagos Natál(i)a 

12h30 
Escola 

Secundária 
Almoço 

13h30 Vagos Natál(i)a 

20 
dezembro 
5ª feira 

09h30 
Escola 

Secundária 
Workshop de Culinária  

12h30 
Escola 

Secundária 
Almoço 

13h30 Aveiro Cinema 

21 
dezembro 
6ª feira 

09h30 Pavilhão 
Atividades desportivas 

Embrulhos das prendas doadas  

12h30 
Escola 

Secundária 
Almoço 

13h30 
Concelho de 

Vagos 
Entrega das prendas às IPSS 

14h00 Aradas Funceramics 

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

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 25 de outubro de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Normas Internas e 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

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

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

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

 Informação do CDGF, de 12 de outubro de 2018; -------------------------------------------------------- 

 Relatório de Análise das Propostas de 12 de outubro de 2018, concluindo: “Face ao exposto e em 

conformidade com a informação datada de 12/10/2018, a qual fica anexa, propõe-se a contração 

do empréstimo junto do BPI, Alternativa B, uma vez que é a mais vantajosa para o Município, nas 

condições apresentadas.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

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

255.000,00 € (duzentos e cinquenta e cinco mil euros) junto do BPI, Alternativa B, nas condições 

apresentadas e que constam da análise de propostas da DGF e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgar o contrato respetivo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2.ª FASE 

– PROC. º E15/2017 – DECLARAÇÕES --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Duas declarações do senhor Presidente da Câmara, respeitantes à empreitada supra; --------------- 

 Informação do CDPOP, de 12 de outubro de 2018: “Tendo em conta os elementos a entregar ao 

Tribunal de Contas acerca do processo de empreitada “Infraestruturas da Parcela B do Parque 

Empresarial de Soza -2ª Fase”, e de acordo com o definido na Resolução do Tribunal de Contas 

nº 14/2011 de 11 de julho, considero que deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal das 

declarações por si assinadas e subscritas e que se encontram em anexo a esta informação”; ----- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

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

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E 

COVÃO DO LOBO – PROC.º E02/2018 – SUBSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – 

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

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

 Informação do CDPOP, de 16 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Dado a indisponibilidade, por motivos de saúde, do Eng. João Bio, venho por este meio propor 

a designação da Eng.ª Ana Vilão em sua substituição na Fiscalização da empreitada referida em 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de outubro de 2018: “Aprovo. À 

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

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

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

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

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

3 – REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

E06/2018 – APROVAÇÃO DE PROJETO – ABERTURA DE PROCEDIMENTO --------------------- 

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

 Projeto de Execução para a “Reparação das Infraestruturas da Zona Industrial de Vagos”; ------ 

 Informação do CDPOP, de 23 de outubro de 2018; ------------------------------------------------------- 

 Proposta de Deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 24 de outubro de 2018, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E06/2018) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento para 

a empreitada “Reparação de Infraestruturas na Zona Industrial de Vagos”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e 

a minuta do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 325.000,00 € (trezentos e vinte e cinco mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 150 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 15 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Dr.ª Susana Jesus. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com 

as subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 

66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

Classificar os documentos das propostas.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 23 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1.ª FASE – PROC.º E01/2013 – RECEÇÃO 

DEFINITIVA – PRAZO PARA CORREÇÕES – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------ 

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

 Informação do CDPOP, de 24 de outubro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Tendo em conta que a Câmara Municipal, em reunião de 18-10-2018, deliberou, por 

unanimidade, não autorizar a receção definitiva da obra em epígrafe, considero que nos termos 

do definido nos artigos 396º e 398º do código dos contratos públicos deve ser dado um prazo de 

30 dias para que a entidade executante possa efetuar as correções devidas e constantes no auto 

de vistoria.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de outubro de 2018: “Notifique-se. À 

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

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

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

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

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

5 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º E07/2009 – JOÃO 

CABRAL & FILHOS, LDA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO – Nº 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 17 de outubro de 2018; ------------------ 

  Informação do NEMI, de 22 de outubro de 2018, concluindo: ----------------------------------------- 

“…inexistência de defeitos de obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo que, de acordo com 

o disposto no nº 5 do artigo 3º do referido diploma (DL 190/2012, de 22 de agosto), pode assim o 

dono de obra proceder à liberação de 15% do valor da caução, nos termos do disposto no artigo 

3º, pontos 1 e 2, ….”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 23 de outubro de 2018: “Junto se remete o Auto de Vistoria para liberação 

da caução da empreitada “Construção da Biblioteca Municipal de Vagos”. De acordo c/ a 
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informação da fiscalização pode ser liberada a caução. Assim deve o dono de obra deliberar 

sobre a liberação solicitada.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de outubro de 2018: “À Reunião de C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nas condições da informação da 

fiscalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO BARREIRO DE CALVÃO – PARQUE DE 

MERENDAS – PROC.º E01/2018 – RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 08 de outubro de 2018; ------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 22 de outubro de 2018; -------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 23 de outubro de 2018: “ Junto se anexa o Auto de Receção Provisória da 

empreitada “Requalificação Ambiental do Barreiro de Calvão – Parque de Merendas”. De 

acordo c/ o Auto pode ser recebida a obra. Deve o Dono de Obra deliberar a recepção da 

empreitada.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de outubro de 2018: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória, nas 

condições da informação da fiscalização. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

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

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

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

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e quatro 

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


