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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2019, de 01 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia um de agosto de dois mil e dezanove, 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, dr. Óscar 

Lopes Francisco, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª 

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que a próxima reunião ordinária 

pública do dia 15 de agosto (feriado nacional), passará para o dia 22, à mesma hora e no mesmo local. ---- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

2 – RECURSOS HUMANOS – ABERTURA DE CONCURSOS EXTERNOS DE INGRESSO E 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE 

TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL. -------------------------------------------------------------------------- 

 1 Técnico Superior - Recursos Humanos – NRH; ----------------------------------------------------- 

 1 Técnico Superior – Direito – NAJ; ---------------------------------------------------------------------- 

 1 Técnico Superior – Ação Social – NAS; --------------------------------------------------------------- 

 1 Técnico Superior – Engenharia Civil – Equipa de Projeto; --------------------------------------- 

 1 Técnico Superior – Engenharia Civil – DSO; -------------------------------------------------------- 

 1 Técnico Superior – Administração Pública – Secção Património - DGF; ---------------------- 

 1 Especialista de Informática – Engenharia Informática – NSI; ----------------------------------- 

 1 Assistente Técnico – Serviço Técnico – NAJ; --------------------------------------------------------- 

 1 Assistente Técnico – Serviço de Apoio Administrativo - DC; ------------------------------------- 

 1 Assistente Técnico – Expediente Geral – NAJ; ------------------------------------------------------- 

 1 Assistente Técnico – NRH; ------------------------------------------------------------------------------- 

 1 Assistente Técnico – Serviço Desporto e Juventude - NEDJ; ------------------------------------- 

 1 Assistente Operacional – Motorista – Setor MVM - DSO; ---------------------------------------- 

 4 Assistentes Operacionais - Auxiliar Ação Educativa – Serviço Educação – NEDJ; ---------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 29 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---- 

“PROPOSTA 

ABERTURA DE CONCURSOS EXTERNOS DE INGRESSO E PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL 

CONSIDERANDO QUE: 

1. O mapa de pessoal para 2019, presente na reunião do executivo no dia 31 de outubro de 2018, e 

aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 28 de dezembro de 2018, prevê 

um conjunto de novos postos de trabalho a ocupar, nas áreas de informática, recursos humanos 

e engenharia civil, tendo em conta as iniciativas e investimentos delineados para o presente ano, 

bem como as novas responsabilidades e competências esperadas; 

2. Na reunião do dia 5 de julho de 2018, a Câmara Municipal deliberou a abertura de procedimento 

concursal comum para preenchimento de um lugar para a carreira e categoria de técnico superior 

– área de engenharia civil, para integrar a Equipa de Projeto Fundos Comunitários e 

Sustentabilidade, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público a termo resolutivo 

incerto. Porém, no atual mapa de pessoal previu-se a constituição de uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, pelo que se propõe que a referida deliberação seja 

objeto de revogação; 
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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 

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. A Câmara Municipal já aceitou transferências nalgumas áreas de competências e 

responsabilidades da administração central; 

5. A Câmara Municipal reconhece que há áreas que se encontram fragilizadas a nível de recursos 

humanos, quer em resultado da dificuldade na contratação por que passaram as autarquias 

locais, quer devido à saída de trabalhadores, por motivo de mudança definitiva de órgão ou 

serviço e falecimento; 

6. Em 31 de dezembro de 2018, o município não se encontrava em situação de saneamento ou de 

rutura financeira, nos termos do artigo 55.º do Orçamento de Estado para 2019 (OE 2019), 

aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, de acordo com a informação do Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira, Nuno André, de 20 de fevereiro de 2019; 

7. Existe dotação orçamental para os postos de trabalho a recrutar, de acordo com o orçamento 

municipal aprovado para o ano 2019; 

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. No âmbito da CIM Região de Aveiro, não foi ainda constituída a EGRA – 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais, conforme e-mail daquela entidade, 

datado de 10 de julho de 2019, pelo que não existem reservas de recrutamento de âmbito 

intermunicipal; 

10. Não existem reservas de recrutamento internas que permitam satisfazer as necessidades dos 

postos de trabalho a ocupar, para efeitos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril;  
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11. Nos termos do estabelecido no n.º 4 do artigo 30º da LTFP, na sua atual redação, o recrutamento 

é feito por procedimento concursal, ao qual podem concorrer candidatos com e sem vínculo de 

emprego público, ao abrigo do mapa anual global consolidado de recrutamentos autorizados, 

aprovado por despacho do Vereador com competências delegadas na área de Recursos Humanos, 

datado de 29 de março de 2019. 

Nesta conformidade, proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibere a revogação da deliberação do órgão executivo, datada de 5 de julho de 

2018, relativa à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para 

técnico superior – área de engenharia civil, para integrar a Equipa de Projeto Fundos Comunitários e 

Sustentabilidade, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público a termo resolutivo incerto. 

E, consequentemente, a Câmara Municipal delibere autorizar, 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 dos 

concursos/procedimentos concursais abaixo indicados, tendo em vista a constituição de vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado: 

a) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Recursos Humanos, para integrar o Serviço Técnico do 

Núcleo de Recursos Humanos; 

b) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Direito, para integrar o Núcleo Administrativo e Jurídico; 

c) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Serviço Social, para integrar o Núcleo de Ação Social; 

d) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Engenharia Civil, para integrar a Equipa de Projeto 

Fundos Comunitários e Sustentabilidade; 

e) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Engenharia Civil, para integrar o Serviço Técnico da 

Divisão de Serviços Operacionais; 

f) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de técnico superior – área de Administração Pública, para integrar a Secção de 

Património da Divisão de Gestão Financeira; 

g) Concurso externo de ingresso para ocupação de um posto de trabalho para a carreira não revista 

de especialista de informática, na categoria de especialista de informática do grau 1, nível 2, para 

integrar o Núcleo de Sistemas de Informação; 

h) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço Técnico do Núcleo 

Administrativo e Jurídico; 
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i) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço de Apoio 

Administrativo do Departamento de Coordenação; 

j) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar a Secção de Expediente Geral 

do Núcleo Administrativo e Jurídico; 

k) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar a Secção de Recursos 

Humanos do Núcleo de Recursos Humanos; 

l) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço de Desporto e 

Juventude do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude; 

m) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente operacional – motorista, para integrar o Setor de Máquinas, Viaturas e 

Manutenção da Divisão de Serviços Operacionais; 

n) Procedimento concursal comum para ocupação de quatro postos de trabalho para a carreira e 

categoria de assistente operacional – auxiliar de ação educativa, para integrar o Serviço de 

Educação do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude.”. ------------------------------------------- 

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

Óscar Lopes Francisco: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Revogar a deliberação do órgão executivo, datada de 5 de julho de 2018, relativa à abertura 

de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para técnico 

superior – área de engenharia civil, para integrar a Equipa de Projeto Fundos Comunitários 

e Sustentabilidade, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público a termo 

resolutivo incerto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar, 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 dos concursos/procedimentos 

concursais abaixo indicados, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Recursos Humanos, para integrar o Serviço 

Técnico do Núcleo de Recursos Humanos; --------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 18/2019, de 01 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

b) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Direito, para integrar o Núcleo Administrativo 

e Jurídico; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Serviço Social, para integrar o Núcleo de Ação 

Social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Engenharia Civil, para integrar a Equipa de 

Projeto Fundos Comunitários e Sustentabilidade; ----------------------------------------------- 

e) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Engenharia Civil, para integrar o Serviço 

Técnico da Divisão de Serviços Operacionais; ---------------------------------------------------- 

f) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de técnico superior – área de Administração Pública, para integrar a Secção 

de Património da Divisão de Gestão Financeira; ------------------------------------------------- 

g) Concurso externo de ingresso para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

não revista de especialista de informática, na categoria de especialista de informática do 

grau 1, nível 2, para integrar o Núcleo de Sistemas de Informação; -------------------------- 

h) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço Técnico 

do Núcleo Administrativo e Jurídico; --------------------------------------------------------------- 

i) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço de Apoio 

Administrativo do Departamento de Coordenação; --------------------------------------------- 

j) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar a Secção de 

Expediente Geral do Núcleo Administrativo e Jurídico; ---------------------------------------- 

k) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar a Secção de 

Recursos Humanos do Núcleo de Recursos Humanos; ------------------------------------------ 

l) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente técnico – área administrativa, para integrar o Serviço de 

Desporto e Juventude do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude; ---------------------- 

m) Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho para a carreira 

e categoria de assistente operacional – motorista, para integrar o Setor de Máquinas, 

Viaturas e Manutenção da Divisão de Serviços Operacionais; -------------------------------- 
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n) Procedimento concursal comum para ocupação de quatro postos de trabalho para a 

carreira e categoria de assistente operacional – auxiliar de ação educativa, para integrar 

o Serviço de Educação do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude. --------------------- 

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

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

3 – MEMBROS DO GAP E DO GAV ------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto nos artigos 42.º e 43.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeou para o Gabinete de Apoio aos Vereadores (GAV) 

e para o lugar de Secretária a senhora, Maribel Graça de Jesus Julião, com a remuneração 

correspondente ao disposto no nº 3, do artigo 43º, do mesmo diploma, e com efeitos a partir de 19 de julho 

de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4 – PROTOCOLO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS 

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS A 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL (ANEPC) E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – ADENDA -- 

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

 Adenda ao Protocolo das Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 24 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“… 

1- A presente Adenda ao “Protocolo das Condições de Contratação e Funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente” incide sobre a atualização dos montantes das 

remunerações dos elementos que integram a Equipa de Intervenção Permanente, a que se 

refere a Cláusula Sexta do Protocolo inicial, outorgado em 28/01/2009, designadamente: 

a) A remuneração base mensal passa a ser de €738,05 (nível 6 da tabela remuneratória 

da função pública); 

b) O subsídio de refeição corresponde ao estabelecido para a função pública, 

presentemente fixado em €4,77. 
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2- Nos termos do disposto no artigo 11º, nº 2, da Portaria nº 1358/2007, de 15 de outubro, as 

correspondentes despesas são suportadas em partes iguais pela ANPC e pela Câmara 

Municipal de Vagos. 

3- Após a outorga da presente Adenda, dever-se-á dar conhecimento desse documento à Divisão 

de Gestão Financeira.”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2019: “Concordo. Proceda-se em 

conformidade. À Reunião de C.M. para conhecimento.”. ----------------------------------------------- 

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

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

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

5 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ASCENDI OPERADORA CP, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, S.A. – ILUMINAÇÃO DOS NÓS DE VAGOS 

(SOZA) E SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara, de 23 de julho de 2019, que a seguir se transcreve:  

“A Ascendi Operadora CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A., detém a concessão 

de vários lanços de autoestradas e conjuntos viários associados à designada por 

Concessão Costa de Prata, na qual se integram os sublanços Vagos/Sto André - Vagos 

e os Nós associados de Soza/Vagos e de Sto André, que dão acesso ao tecido urbano e 

industrial de Vagos (Zona Industrial de Vagos e Parque Empresarial de Soza), e que 

prevê a manutenção da Iluminação Pública que os serve, acesa apenas num diminuto 

período, que se extingue normalmente pelas 24h00. 

Considerando que não são satisfeitas as necessidades da população, que utiliza aqueles acessos, 

porquanto não está garantida a total segurança pública, e rodoviária, desses espaços, por motivo 

do desligar prematuro da Iluminação Pública;  

Com o presente Protocolo a Câmara Municipal de Vagos, com o apoio da Ascendi Operadora 

CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A, vai ao encontro das necessidades da população, 

permitindo que os nós de ligação visados mantenham a Iluminação Pública acesa durante todo o 

período noturno, contrariamente ao que sucede atualmente; 

Em termos de despesa, para o Município de Vagos, esta apenas suportará as despesas inerentes 

à Iluminação Pública da segunda rotunda exterior (rotunda de acesso ao campo de futebol) e 

terceira rotunda exterior (rotunda da Abóbora, de ligação a Soza) ao Nó de Vagos, estimada em 

aproximadamente 2500€/ano (valor sem IVA).  
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Á Ascendi Operadora CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A, acrescerão as despesas 

relativas à extensão do horário de funcionamento das restantes ligações (iluminação da primeira 

rotunda do nó de Vagos, e da rotunda do nó de Santo André, e das respetivas ligações). 

Assim, ao abrigo das atribuições previstas pelo disposto nas alíneas b), c) e j), do nº 2, do artigo 

23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aprovação da minuta de 

protocolo que segue em anexo.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta de Protocolo, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

“PROTOCOLO 

Entre 

Ascendi Operadora CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A., pessoa coletiva com o n.º 504 

853 686, com sede na Rua Antero de Quental, 381 – 3.º Em Perafita, Matosinhos, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o capital social de 50.000,00 Euros, neste ato 

representada pelos seus Administradores, com poderes para tal, adiante designada por 

ASCENDI; 

e  

o MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva de Direito Público número 506912833, com sede na 

Rua da Saudade, nº90, em Vagos, representada por João Paulo de Sousa Gonçalves, que outorga 

na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal, e adiante designada por Município, 

E considerando: 

A) Que a Ascendi Costa de Prata – Autoestradas da Costa de Prata, S.A., é a Concessionária 

a quem foi adjudicada, em concurso público internacional lançado pelo Governo 

Português, a Concessão para a conceção, projeto, construção, aumento do número de 

vias, financiamento, conservação e exploração, de vários lanços de autoestradas e 

conjuntos viários associados à designada por Concessão Costa de Prata; 

B) Que as Bases da Concessão e a minuta do Contrato de Concessão foram aprovadas, 

respetivamente, pelo Decreto-Lei número 248-A/99, de 6 de Julho e Resolução do 

Conselho de Ministros nº. 67-A/99, de 6 de Julho, subsequentemente alterados e 

republicadas e cujas versões atuais constam, respetivamente, do Decreto-Lei número 

Decreto-Lei n.º 105/2015 de 16 de junho e da Resolução do Conselho de Ministros nº. 

45-B/2015 de 7 de Julho; 

C) Que, nos termos destes documentos, a Concessionária Ascendi Costa de Prata – 

Autoestradas da Costa de Prata, S.A é responsável, perante o Concedente, pela operação 

e manutenção da Concessão; 

D) Que, nos termos do Contrato de Operação e Manutenção anexo e parte integrante 

daquele Contrato de Concessão, a Concessionária Ascendi Costa de Prata – 

Autoestradas da Costa de Prata, S.A transferiu para a Operadora (Ascendi Operadora 

CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A.), o cumprimento dessas obrigações; 
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E) Que fazem parte do objeto da Concessão o sublanço Vagos/Sto. André – Vagos e os Nós 

associados de Vagos e de Sto. André, que dão acesso ao tecido urbano e industrial de 

Vagos; 

F) Que as Partes pretendem estabelecer um protocolo para regulação das condições de 

iluminação pública das vias sob a responsabilidade ASCENDI referidas no seu objeto e 

respetivas responsabilidades; 

É celebrado o presente Protocolo, que se regerá pelas seguintes cláusulas, que ambas as Partes 

declaram expressamente conhecer e aceitar: 

Cláusula 1ª 

(Objeto) 

Constituem objeto do presente Protocolo a distribuição da responsabilidade pelas 

catividades de manutenção elétrica, custeio dos consumos de energia e respetivos 

encargos no Nó de Vagos e ligação associada, identificados nas alíneas seguintes, no 

respeito integral pelas regras aplicáveis de operação, conservação e segurança, definidas 

no Contrato de Operação e Manutenção a que se faz referência no acima Considerando 

C) e que para os devidos efeitos as Partes declaram conhecer, estabelecendo as Partes 

que:  

a) A iluminação da primeira rotunda do nó de Vagos, e da rotunda do nó de 

Santo André, e das respetivas ligações, funcionará durante todo o período 

noturno, de acordo com o normal para a época;  

b) A iluminação da segunda rotunda exterior (rotunda de acesso ao campo de 

futebol) e terceira rotunda exterior (rotunda da Abóbora, de ligação a Soza) 

ao Nó de Vagos funcionará durante todo o período noturno, de acordo com o 

normal para a época;  

Cláusula 2ª 

(Âmbito) 

Os comandos e obrigações decorrentes deste Protocolo referem-se em exclusivo à 

Iluminação Pública do Nó de Vagos e da ligação respetiva, abrangendo as partes 

devidamente assinaladas nas respetivas plantas, que constituem o Anexo I ao Protocolo 

e dele fazem parte integrante. 

Cláusula 3ª 

(Obrigações das Partes) 

1. Compete ao Município, durante o período de vigência do Protocolo:  

a) Suportar os encargos resultantes do consumo de energia elétrica decorrente da 

iluminação da segunda rotunda exterior (rotunda de acesso ao campo de futebol) 

e terceira rotunda exterior (rotunda da Abóbora, de ligação a Soza) ao Nó de 

Vagos, nos termos acima referidos.  
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b) Suportar os encargos resultantes do consumo de energia elétrica decorrente de 

parte da iluminação do Nó Rodoviário, designadamente conforme referido na 

alínea b) da Cláusula 1.ª;  

c) A concretização do referido na alínea anterior passará pela mudança do titularidade do 

contrato de fornecimento de energia elétrica dos CPE referentes 

aos locais mencionados (PT0002000109528731WC e PT0002000109529448BR), para o 

Município de Vagos  

d) Se e na medida em que pretender introduzir alterações à iluminação das vias 

objeto do presente protocolo, submeter previamente à aprovação da Operadora 

(Ascendi Operadora CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A.) qualquer 

alteração aos projetos inicialmente aprovados, assumindo que tais alterações 

apenas poderão ser implementadas após obtidas, e nos termos em que venham a 

ser obtidas, as devidas autorizações por parte do Concedente;  

e) Levar a cabo os trabalhos de alteração da iluminação no estrito cumprimento dos 

projetos aprovados nos termos da alínea anterior, suportando todos os custos 

daí decorrentes – neles se incluindo custos de sinalização e acompanhamento de 

autoridades policiais, se aplicável, e ainda as penalizações por indisponibilidade 

que a Concessionária (Ascendi Costa de Prata – Autoestradas da Costa de Prata, 

S.A) venha a comunicar à Operadora (Ascendi Operadora CP, Operação e 

Manutenção Rodoviária, S.A.) como deles decorrentes.  

f) Garantir as atividades de manutenção da infraestrutura elétrica do Nó 

Rodoviário referido na alínea b) da Cláusula 1.ª;  

2. Compete à ASCENDI, durante o período de vigência do Protocolo: 

a) Suportar os encargos resultantes do consumo de energia elétrica decorrente da 

iluminação da primeira rotunda do Nó Rodoviário referido na alínea a) da 

Cláusula 1.ª;  

b) Aumentar o catual horário do período noturno de iluminação da primeira 

rotunda do Nó de Vagos, e da rotunda do nó de Santo André, e das respetivas 

ligações, para todo o período noturno, de acordo com o normal para a época; 

c) Coordenar as intervenções nas áreas objeto do Protocolo, de forma a garantir as 

condições de circulação e a segurança rodoviária.  

3. De forma a garantir os melhores resultados nas atividades referidas nos pontos 

anteriores, as mesmas deverão realizar-se de acordo com as seguintes regras:  

a) Fornecimento recíproco dos respetivos planos de intervenção e calendarização 

dos trabalhos previstos, quando necessário;  

b) Apreciação conjunta dos planos de intervenção, tendo em vista coordenar os 

interesses de ambas as Partes;  
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c) Comunicação prévia, pela Parte responsável, das datas definidas para cada 

intervenção, de forma a permitir à outra Parte atuar em conformidade;  

d) Permanente e recíproca prestação dos esclarecimentos e informações relevantes 

no âmbito do objeto deste instrumento;  

4. No caso de intervenção por parte da Operadora (Ascendi Operadora CP, Operação e 

Manutenção Rodoviária, S.A.) nas áreas objeto do presente Protocolo, de que 

resultem alterações das mesmas, ficará a cargo da Operadora (Ascendi Operadora 

CP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A.) submeter os projetos respetivos à 

aprovação do Concedente.  

Cláusula 4ª 

(Responsabilidade do Município) 

1. O Município tem conhecimento das regras estabelecidas no Contrato de Concessão 

relativo à Concessão da Costa de Prata e no Contrato de Operação e Manutenção 

celebrado entre o Concedente, e a Concessionária (Ascendi Costa de Prata – 

Autoestradas da Costa de Prata, S.A) responsável por aquela Concessão, 

designadamente no que diz respeito às obrigações em matéria de manutenção das infraestruturas 

concessionadas e segurança rodoviária.  

2. O Município obriga-se a agir, no âmbito deste Protocolo, no pleno respeito pelas 

regras referidas no número anterior.  

3. Toda e qualquer intervenção do Município ou entidade por este contratada no âmbito 

deste Protocolo, será previamente comunicada e acordada com a ASCENDI.  

4. O Município será responsável por todos os danos ou prejuízos, pessoais ou materiais, 

decorrentes das intervenções que realizar, diretamente ou através de entidade para o 

efeito contratada, ao abrigo do presente Protocolo.  

5. O Município responderá, nomeadamente, pelo reembolso à ASCENDI, dos valores 

em que esta venha a ser penalizada a título de indisponibilidade, nos termos do Contrato 

de Concessão, pelos incumprimentos que lhe sejam imputáveis.  

Cláusula 5ª 

(Responsabilidade da ASCENDI) 

1. A ASCENDI comunicará previamente ao Município qualquer falha previsível no 

âmbito da iluminação pública objeto do presente Protocolo, ou imediatamente após ter 

conhecimento de qualquer falha no fornecimento;  

Cláusula 6.ª 

(Comunicações) 

Salvo acordo em contrário, as comunicações entre as Partes ao abrigo deste Protocolo 

deverão ser efetuadas por escrito, mediante carta registada, por correio eletrónico ou 

telefax, e dirigidas para os seguintes endereços ou postos de receção:  
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MUNICÍPIO DE VAGOS 

A/C Em. Sr.  

Vice - Presidente da Câmara Municipal  

Sr. João Paulo Sousa Gonçalves  

Rua da Saudade, nº90, Vagos 

3840-420 Vagos 

Fax: 234 799 607  

E-mail: paulosousa@cm-vagos.pt 

ASCENDI 

A/C Ex.º Sr. Ugo Berardinelli 

Diretor de Operação e Manutenção Morada: EN231 – Estrada de Nelas – 

Teivas 

3500-883 Viseu 

Fax: 232 997 420 

E-mail: uberardinelli@ascendi.pt 

Cláusula 7ª 

(Vigência) 

1. O presente protocolo é válido pelo prazo de cinco anos, sendo automaticamente 

renovável, por períodos iguais e sucessivos de um ano.  

2. Qualquer uma das Partes pode denunciar o Protocolo com a antecedência mínima de 

90 dias, por meio de carta registada com aviso de receção.  

3. As alterações ao presente protocolo só poderão ser feitas mediante acordo escrito 

entre as Partes.  

Cláusula 8ª 

(Caducidade) 

O presente Protocolo caducará em caso de cessação, por qualquer causa, do Contrato de 

Operação e Manutenção celebrado entre a Operadora (Ascendi Operadora CP, Operação 

e Manutenção Rodoviária, S.A.) e a Concessionária (Ascendi Operadora CP, Operação 

e Manutenção Rodoviária, S.A.,) responsável pela Concessão da Costa de Prata. 

Cláusula 9ª 

(Foro) 

As partes acordam que todo e qualquer litígio que ocorra entre si por referência ao 

presente contrato serão submetidas ao foro do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo e 

autorizar o senhor Vice Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------- 

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

6 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ABIMOTA – 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, MOBILIÁRIO 

E AFINS – PARTICIPAÇÃO NA EUROBIKE 2019 – PROPOSTA ----------------------------------------- 

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

 Informação da CDCAJ, de 25 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Analisada a minuta do Protocolo de Colaboração a outorgar com a ABIMOTA, para a 

participação na Eurobike 2019, constata-se a intenção de promoção das potencialidades 

económicas, turísticas e desportivas do Município de Vagos, no certame que se realiza em 

Friedrichshafen, na Alemanha, de 4 a 7 de setembro. 

Esta participação tem enquadramento nas atribuições dos Municípios (alínea m), do nº 2, do 

artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) e nas competências da Câmara 

Municipal, conforme previsto nas alíneas o) e ff), do artigo 33º, do citado diploma, ou seja, apoio 

a entidades legalmente existentes com vista à realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal, respetivamente. 

Previamente à decisão da Câmara Municipal, dever-se-á proceder ao respetivo cabimento 

orçamental.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta de Protocolo de Colaboração, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

1ª Cláusula - Outorgantes 

O presente protocolo é celebrado entre as seguintes partes: 

ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, 

contribuinte n.º 501 510 052, aqui legalmente representada pelo Secretário Geral, Gil Nadais, na 

qualidade Primeiro Outorgante.  

E 

Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, contribuinte n.º 506912833, 

aqui legalmente representado pelo Ex. mo Sr. Presidente. Dr. Silvério Regalado na qualidade de 

Segundo Outorgante; 

2ª Cláusula – Objeto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objeto a atribuição de um apoio financeiro para a participação na 

Feira Eurobike 2019, o maior certame Europeu de bicicletas que se realiza em Friedrichshafen, 

na Alemanha de 4 a 7 de setembro de 2019. 

3ª Cláusula – Prazo de execução 

O prazo de execução do projeto, objeto de comparticipação financeira, está previsto para 23 de 

Setembro de 2019, após a realização da feira. 
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4ª Cláusula – Comparticipação financeira 

O valor total do investimento previsto para execução do objeto do presente Protocolo é de 

aproximadamente 270.000,00€ (Duzentos e setenta mil euros), ficando a cargo do segundo 

outorgante a comparticipação financeira de 4.500,00 € (Quatro mil e quinhentos euros). 

5ª Cláusula – Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

a) Assegurar todos os encargos com a organização da Feira Eurobike que sejam de sua 

direta responsabilidade; 

b) Prestar todas as informações sempre que solicitadas pela Câmara Municipal; 

c) Assegurar o transportar e retorno do material que o município entregar, dentro da data 

previamente estipulada, até ao local da feira; 

d) Colocação de até 4 vídeos de 30 segundos cada no videowall do pavilhão; 

e) Colocação de um vinil com cerca de 4m x 2m, na parede do espaço comum 

f) Disponibilização se pretenderem de 1 mesa e 2 cadeiras; 

6ª Cláusula – Obrigações do 2º Outorgante 

1. O Município de Vagos compromete-se a transferir a verba indicada 4ª cláusula de acordo 

com o seguinte plano de pagamentos: 

 

Prestação Valor Data 

Prestação única 4.500,00 €  

 

7ª Cláusula – Revisão do Protocolo 

O presente Protocolo poderá ser objeto de revisão por acordo prévio entre as partes. 

8ª Cláusula – Incumprimento 

O incumprimento de uma ou mais condições estabelecidas no presente Protocolo constitui 

motivo para a rescisão imediata do mesmo. 

9ª Cláusula – Entrada em vigor e prazo de vigência 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido até ao pagamento do 

apoio pelo Município. 

10ª Cláusula – Disposições Finais 

O presente Protocolo, composto por 2 páginas, é feito em duas vias de igual teor, uma para cada 

um dos outorgantes e vai ser assinado por ambos. 

Águeda,    de           de 2019 

 Pela ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliários e Afins, 

Pelo Município de Vagos - O Presidente da Câmara Municipal,”; ------------------------------------- 

 Requisição n.º 2004, no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros); ------------------------ 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de julho de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------- 

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

Óscar Lopes Francisco, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração e autorizar o senhor 

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

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

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

7 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO ROTA DA 

BAIRRADA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------  

Presente Protocolo entre o Município de Vagos e a Associação Rota da Bairrada, que a seguir se transcreve:  

“Protocolo 

1- O Turismo assume na atualidade especial relevo enquanto motor de dinamismo económico e social, 

contribuindo fortemente para a criação de emprego e valorização das regiões. 

2- Contudo, para que melhor seja rentabilizado o seu potencial económico e seja assegurada, em 

simultâneo, a sustentabilidade dos recursos naturais, é fundamental a intervenção concertada dos 

principais intervenientes no mercado. 

3- Com efeito, a articulação entre as diversas entidades ligadas ao setor do turismo permite assegurar, 

com coerência e eficiência, a promoção dos produtos e recursos turísticos com respeito pelo princípio da 

sua especificidade em função da área territorial a que estão intimamente associados. 

4- Neste contexto, a Associação da Rota da Bairrada, da qual o Município de Vagos faz parte, é uma 

associação de caráter regional, constituída sem fins lucrativos, que tem como objeto a dinamização, 

promoção e valorização dos produtos turísticos e culturais da região, e apresenta-se como uma entidade 

parceira e uma mais-valia para a prossecução dos objetivos estratégicos definidos para o Turismo no 

Município de Vagos. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea m), do nº 2, do artigo 23º, e alíneas u) e ee), do nº 1, do artigo 33º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, entre: 

O MUNICÍPIO DE VAGOS, Pessoa Coletiva nº 506912833, identificado como Primeiro Outorgante, e 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Rodrigues Regalado; 

e 

A ASSOCIAÇÃO DA ROTA DA BAIRRADA, Pessoa Coletiva número 507946626, com sede no Largo da 

Estação da Curia, Edifício da Estação, 3780-541 Tamengos, Anadia, representada pelo Presidente da 

Direção, Jorge Eduardo Ferreira Sampaio, como Segundo Outorgante, 

É celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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Primeira 

(Objeto) 

O presente protocolo tem por objeto fixar as regras sobre a disponibilização ao Segundo Outorgante de 

parte das instalações que integram o Posto de Turismo da Praia da Vagueira. 

Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

Durante o prazo de vigência do presente protocolo, obriga-se o Primeiro Outorgante a disponibilizar ao 

Segundo Outorgante, gratuitamente, um compartimento/secção do Posto de Turismo da Praia da 

Vagueira, para que o mesmo aí proceda à promoção turística do território da Bairrada e, em particular, 

do Município de Vagos. 

Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

Durante o prazo de vigência do presente protocolo, obriga-se o Segundo Outorgante a: 

a) Assegurar, a suas expensas, os recursos humanos, técnicos e administrativos, necessários ao bom 

funcionamento do Posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

b) Assumir a direção e supervisão dos recursos humanos referidos na alínea anterior; 

c) Manter as instalações em perfeito estado de asseio e conservação; 

d) Não efetuar quaisquer obras sem prévia autorização do Primeiro Outorgante; 

e) Restituir o compartimento/secção, findo o prazo de vigência do presente protocolo. 

Quarta 

(Encargos de funcionamento) 

As despesas gerais de funcionamento, designadamente água, luz e limpeza das instalações, ficam a cargo 

do Primeiro Outorgante. 

Quinta 

(Reforço complementar de meios humanos) 

1. Sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e b), da cláusula Terceira, reserva-se ao Primeiro Outorgante 

o direito de, complementarmente, afetar outros recursos humanos para o exercício de funções na secção 

especificamente adstrita à área do Turismo de Vagos, designadamente aos fins-de-semana e feriados. 

2. Na situação precisa do número anterior, são da responsabilidade do Primeiro Outorgante os encargos, 

direção e supervisão, desses recursos. 

Sexta 

(Vigência do protocolo) 

O presente Protocolo vigora pelo período compreendido entre 29/06/2019 e 01/09/2019. 

Sétima 

(Extensão da vigência do protocolo) 

Tendo em consideração a conciliação da estratégia de promoção do turismo, a nível municipal e regional, 

poderão as partes, pontualmente e por mútuo acordo e simples troca de correspondência, tornar extensiva 

a vigência do presente protocolo a outros períodos ou épocas do ano. 
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O presente protocolo exprime a vontade real das partes, pelo que, depois de lido, será assinado e rubricado 

em duplicado, ficando cada um dos outorgantes na posse de um exemplar.”; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo entre o Município de Vagos 

e a Associação Rota da Bairrada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

8 – ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 

FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE METALOMECÂNICA E CNC 

(COMPUTER NUMERIC CONTROL) – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

Presente Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Projeto de Formação Técnico-Profissional na 

Área de Metalomecânica e CNC (Computer Numeric Control), que é dado aqui como inteiramente 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de Cooperação para o 

Desenvolvimento do Projeto de Formação Técnico-Profissional na Área de Metalomecânica e CNC 

(Computer Numeric Control). ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9 – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

NECESSÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE VAGOS NO ÂMBITO DO 1º DIREITO, ENTRE O INSTITUTO DA 

HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. E O MUNICIPIO DE VAGOS ---------------- 

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

 Informação da Chefe de Equipa de Projeto (CEP), de 29 de julho de 2019, que a seguir se 

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

“Para os devidos efeitos, remete-se em anexo minuta de Contrato de comparticipação financeira 

para a aquisição de prestação de serviços de acompanhamento técnico necessário para a 

elaboração da estratégia local de habitação do Município de Vagos no âmbito do Programa 1º 

Direito, a celebrar entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o Município 

de Vagos. 
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Este contrato resulta da aprovação pelo Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P. da Candidatura ao apoio financeiro para acompanhamento técnico, 

submetida pelo Município de Vagos em 18 de março de 2019, ao abrigo do artigo 16º do Decreto-

lei n.º 37/2018, de 4 de junho. 

Para efeitos de dar seguimento á formalização da celebração do contrato, solicita o IHRU, I.P. a 

devida autorização/aprovação para a contratualização da comparticipação.”; --------------------- 

 Minuta de Contrato de Comparticipação para acompanhamento técnico (1.º Direito); -------------- 

 Oficio do IHRU, I.P., de 05 de julho de 2019, informando da aprovação da candidatura ao apoio 

financeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Oficio do Município de Vagos, de 18 de março de 2019, apresentando pedido de apoio financeiro;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de julho de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de 

Comparticipação para Acompanhamento técnico (1º Direito) e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a Equipa de Projeto (EP), 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 31 de julho de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 17.520,38 € (dezassete mil, quinhentos e vinte euros e trinta e oito 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 15 a 20 de julho de 2019 – 

02 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 15 a 20 de julho de 2019 – 04 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. ----------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

3 – SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2019 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 29 de julho de 2019, que a seguir se transcreve; -------------------------- 

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que os presentes processos de candidatura cumpriram o estipulado no n.º 1 do artigo 

14.º do PMAAD; 

3. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 23/05/2019 do “Anexo 1 – Critérios 

e Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 

15.º do referido regulamento; 

Face ao exposto, propõe-se que 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 2019, nomeadamente: 

i. Always Young ADRC: 4.408,00€ (quatro mil, quatrocentos e oito euros); 

ii. Grupo Desportivo de Calvão: 13.032,50€ (treze mil, trinta e dois euros e cinquenta 

cêntimos); 

iii. Clube de Natação de Vagos: 5.089,50€ (cinco mil, oitenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos); 

iv. Associação de Surfistas de Vagos: 2.335,00€ (dois mil, trezentos e trinta e cinco euros);”;  

 Requisições n.ºs 2022, 2024, 2026 e 2028; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 29 de julho de 2019: “À Reunião da 

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

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

 À Always Young ADRC, um subsídio no valor de 4.408,00 € (quatro mil, quatrocentos e oito 

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

 Ao Grupo Desportivo de Calvão, um subsídio no valor de 13.032,50 € (treze mil, trinta e dois 

euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Clube de Natação de Vagos, um subsídio no valor de 5.089,50 € (cinco mil, oitenta e nove 

euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------- 
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 À Associação de Surfistas de Vagos, um subsídio no valor de 2.335,00 € (dois mil, trezentos 

e trinta e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – COMISSÃO DE FESTAS E IRMANDADE DE SANTA MARIA MADALENA DE RIO TINTO 

– LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – 

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

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

 Requerimento da Comissão de Festas e Irmandade de Santa Maria de Rio Tinto, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 08 de julho de 2019, requerendo 

“licenciamentos/autorizações para a realização da festa anual em honra de Santa Maria 

Madalena do lugar de Rio Tinto, Ouca, no recinto do parque”; ---------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 18 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------

“… Quanto ao pedido de lançamento de artefactos pirotécnicos, informo que concordo com a 

respetiva informação técnica, dado que a mesma cumpre com as disposições legais aplicáveis. 

Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Embora a legislação 

não seja clara, relativamente ao órgão competente para a emissão desta autorização, o certo é 

que a redação originária desta norma legal referia expressamente que a competência era da 

Câmara Municipal. Neste sentido, proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima 

reunião de câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios 

pirotécnicos.; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 
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Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da sua competência.”; ----------------------------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do CMPC (Coordenador Municipal de 

Proteção Civil), de 17 de julho de 2019; -------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 237,43 € (duzentos e trinta e sete euros e quarenta e três cêntimos); ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 19 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para ratificação.”. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Susana Gravato, que autoriza o lançamento dos artifícios pirotécnicos e a isenção do pagamento de 

taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – COMISSÃO DE ZELO DA CAPELA DE RINES – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS 

PIROTÉCNICOS – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS ---------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Zelo da Capela de Rines, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal, em 03 de julho de 2019, requerendo “licenciamentos/autorizações para a realização 

da festa anual no lugar junto à igreja, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem do lugar de 

Rines”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 19 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“… Quanto ao pedido de lançamento de artefactos pirotécnicos, informo que concordo com a 

respetiva informação técnica, dado que a mesma cumpre com as disposições legais aplicáveis. 

Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Embora a legislação 

não seja clara, relativamente ao órgão competente para a emissão desta autorização, o certo é 

que a redação originária desta norma legal referia expressamente que a competência era da 

Câmara Municipal. Neste sentido, proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima 

reunião de câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios 

pirotécnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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…No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da sua competência.”; ----------------------------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do CMPC (Coordenador Municipal de 

Proteção Civil), de 18 de julho de 2019; -------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 95,89 € (noventa e cinco euros e oitenta e nove cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

e a isenção do pagamento de taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS --- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa Hora, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal, em 11 de julho de 2019, requerendo “licenciamentos/autorizações para 

a realização da festa anual no largo da igreja da Gafanha da Boa Hora em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Hora”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 25 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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“… Quanto ao pedido de lançamento de artefactos pirotécnicos, informo que concordo com a 

respetiva informação técnica, dado que a mesma cumpre com as disposições legais aplicáveis. 

Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Embora a legislação 

não seja clara, relativamente ao órgão competente para a emissão desta autorização, o certo é 

que a redação originária desta norma legal referia expressamente que a competência era da 

Câmara Municipal. Neste sentido, proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima 

reunião de câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios 

pirotécnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da competência do órgão executivo.”; ---------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do CMPC (Coordenador Municipal de 

Proteção Civil), de 25 de julho de 2019; -------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 197,75 € (cento e noventa e sete euros e setenta e cinco cêntimos); ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 26 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

e a isenção do pagamento de taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MARTINHO 2013 E SENHORA DAS 

VIRTUDES E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 2014 – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS 

PIROTÉCNICOS – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS ---------------------------------------------------- 

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

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

Mártir São Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal, em 18 de julho de 

2019, requerendo licenciamentos/autorizações para a realização da festa anual em Honra da 

Senhora das Virtudes e Mártir São Sebastião. -------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 25 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“… Quanto ao pedido de lançamento de artefactos pirotécnicos, informo que concordo com a 

respetiva informação técnica, dado que a mesma cumpre com as disposições legais aplicáveis. 

Face ao disposto no n.º 2 do artigo 29.º DL 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Embora a legislação 

não seja clara, relativamente ao órgão competente para a emissão desta autorização, o certo é 

que a redação originária desta norma legal referia expressamente que a competência era da 

Câmara Municipal. Neste sentido, proponho que o presente pedido seja remetido para a próxima 

reunião de câmara para deliberar no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios 

pirotécnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

…No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da competência do órgão executivo.”; ---------------- 
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 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do CMPC (Coordenador Municipal de 

Proteção Civil), de 25 de julho de 2019; -------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 197,75 € (cento e noventa e sete euros e setenta e cinco cêntimos); ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 26 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos 

e a isenção do pagamento de taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OUCA – ISENÇÃO E REDUÇÃO 

DE TAXAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ouca, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal, em 11 de julho de 2019, requerendo “licenciamentos/autorizações para a 

realização da festa anual no largo da igreja do lugar de Tabuaço, em Honra de Senhor dos 

Aflitos.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 19 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“… No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da sua competência.”; ----------------------------------- 
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 Valor das taxas (NAJ) = 62,45 € (sessenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento de taxas. ------ 

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

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

9 – ADASMA – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA – ISENÇÃO E 

REDUÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Adasma – Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 30 de maio de 2019; ---------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 23 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“… No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

técnica, uma vez que a mesma cumpre com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia municipal, mediante proposta 

da câmara municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos 

e outros tributos próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou 

reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela 

Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade com a 

informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de 

câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, por se tratar de uma matéria da competência daquele órgão executivo.”; ---------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 771,90 € (setecentos e setenta e um euros e noventa cêntimos); ----------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 de julho de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberar.”. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento de taxas. ------ 

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

10 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 12/2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 de junho de 2019, solicitando 

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

 Informação do NAS, de 16 de julho de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos), durante um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.050,00 € (mil e 

cinquenta euros), no total; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Requisição n.º 1937, no valor de 437,50 € (quatrocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), 

para o ano em curso e 612,50 € (seiscentos e doze euros e cinquenta cêntimos), para exercícios 

futuros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 19 de julho de 2019: “À Reunião da 

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

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz 

um apoio de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros) no total. -------------------------------------------------------- 

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

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

11 – HABITAÇÃO SOCIAL – ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS – BAIRRO DA CORREDOURA E 

BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – ANO 2019 ------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 17 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Fundamento: 

A Lei 81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, 

estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e regula a atribuição e gestão 

das habitações neste regime. 

Os Artigos 20.º (Vencimento e pagamento da renda), 21.º (Valor da renda), 21.º - A (Taxa de 

esforço máxima), 22.º (Rendas máxima e mínima) e 23.º (Atualização e revisão da renda) 



 
 

Ata n.º 18/2019, de 01 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

29 

estabelecem as condições legais para o cálculo do valor das rendas e as regras para a sua 

atualização e revisão. 

As rendas referentes às habitações sociais propriedade do município, têm sido atualizadas nos 

casos previstos na alínea a), do Artigo 23.º, por alteração na composição ou nos rendimentos do 

agregado familiar, sempre que o arrendatário comunica as alterações ocorridas. 

De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo “ a revisão da renda por iniciativa do senhorio… pode 

ocorrer a todo o tempo”. O n.º 3 determina que “ a reavaliação pelo senhorio das circunstâncias 

que determinam o valor da renda realiza-se, no mínimo, a cada três anos). 

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de Câmara do dia 13 de junho de 2008, 

as rendas das habitações sociais, propriedade do município, serão atualizadas anualmente. 

A última reavaliação geral das rendas, nos dois Bairros de habitação social, ocorreu no mês de 

junho de 2017. 

Proposta: 

Face ao acima exposto, e com o objetivo de dar cumprimento ao estabelecido, foram solicitados 

os documentos referentes aos rendimentos e composição dos agregados familiares, de todos os 

inquilinos residentes. Após a recolha de todos os dados, foram calculados os rendimentos mensais 

dos agregados residentes, com vista ao cálculo das novas rendas a aplicar.  

De acordo com a informação constante nas Grelhas, em anexo, propõe-se a atualização das 

rendas para os valores nelas informadas, para cada um dos inquilinos. 

Esta atualização deverá produzir efeito ao dia 1 de outubro de 2019.”; ------------------------------ 

 Grelha informativa que é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante 

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

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 22 de julho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das rendas conforme 

proposta do Núcleo de Ação Social. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 – AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS COM 

FUNÇÕES DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA PARA O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Programa do Procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Proposta de deliberação do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, 29 de julho de 2019, que a seguir 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão Financeira (Serviço Técnico do Núcleo de 

Aprovisionamento) proceda à abertura de procedimento para a aquisição da prestação de 

serviços de Assistentes Operacionais com funções de Auxiliares de Ação Educativa para o 

Serviço de Educação. 

Mais se determina: 

1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 180.950,88 € (cento e oitenta mil, novecentos e 

cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos), com base no valor apresentado no pedido de 

aquisição do Serviço de Educação, do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude; 

3) Que o Prazo de Execução seja de 11 Meses; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 9 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

  Presidente – CNEDJ, Filipe Pedro 

  Vogal – CDGF, Nuno André (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas 

e impedimentos); 

  Vogal – Técnico Superior, Bruno Marques 

 Suplentes: 

CDPOP, Nuno Carvalho 

Técnico Superior, Pedro Castro 

 Secretário do Júri: 

  Assistente Técnico, Simão Rodrigues, substituído nas suas faltas e impedimentos 

pela Técnica Superior, Marytrini de Jesus.”; ----------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador, prof. 

Pedro Bento e bem assim a Minuta do Anúncio, o Programa do Procedimento e o Caderno de 

Encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE ANTECÂMARA NA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º 

E01/2019 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 15 de julho de 2019; ------------------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 15 de julho de 2019; ----------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 16 de julho de 2019: “Junto informação relativa a Conta Final da 

Empreitada “Construção de Antecâmara na Piscina Municipal de Vagos”. Deve ser enviada à 

Reunião de Câmara para aprovação/homologação.”; --------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 17 de julho de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 

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

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

2 – APOIO DE PRAIA DO AREÃO – PROC.º E06/2019 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ---- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 15 de julho de 2019; ------------------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 17 de julho de 2019; ----------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 17 de julho de 2019: “Junto anexo a Conta Final da Empreitada 

“Construção Apoio Praia no Areão”, deve o Dono de Obra aprovar/homologar a mesma.”; ----- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 18 de julho de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 

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

3 – GRANDES REPARAÇÕES NOS EDIFICIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 2019 – PROC.º 

E08/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 05 de julho de 2019; ------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 18 de julho de 2019; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 18 de julho de 2019: “ Junto se anexa o Auto de Vistoria para a 

Receção Provisória da empreitada em questão. Assim, deve a mesma ser remetida a 

Reunião de Câmara para respetiva apreciação/homologação.”; ---------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 22 de julho de 2019:“À Reunião 

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

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

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

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

3 – GRANDES REPARAÇÕES NOS EDIFICIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 2019 – PROC.º 

E08/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2 CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 18 de julho de 2019; ------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 18 de julho de 2019; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 18 de julho de 2019: “Junto se anexa a Conta Final da empreitada 

em epígrafe. Deve a mesma ser remetida à Reunião de Câmara para 

aprovação/homologação.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 22 de julho de 2019:“À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. -------- 

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E09/2019 – EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------ 

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

 Informação do CDPOP, de 24 de julho de 2019, que a seguir de transcreve: ------------------------- 

“Enquadramento: 

1. Em 06-06-2019 a Câmara Municipal deliberou dar início ao procedimento de 

contratação pública para a empreitada “Requalificação de Habitação Social – Bairro 

Dr. Pedro Guimarães” com o preço base de 445.000,00€. 

2. Em 17-06-2019 foi publicado no Diário da Republica o aviso do início do concurso 

público da empreitada, cujo prazo para entrega das propostas era 02-07-2019 

3. Não foi apresentada qualquer proposta para o procedimento em causa. 

Tendo em conta que: 

4. Foi efetuada nova análise à estimativa orçamental, de modo a perceber se a mesma se 

encontrava com preços de mercado atualizados. 

Considero que: 

5. O procedimento atual seja extinto, com base nas informações aqui apresentadas. 

6. Seja iniciado novo procedimento mantendo o projeto de execução definindo novo o preço 

base.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de julho de 2019, “À Reunião de C.M.”: ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, extinguir o procedimento com base na informação 

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E14/2019 – INICIO DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 26 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E14/2019) 

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

empreitada “Requalificação de Habitação Social – Bairro Dr. Pedro Guimarães”. 

Mais se determina: 
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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 490.000,00 € (quatrocentos e noventa mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 240 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 18 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: 

- Eng. João Bio. 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e dar início ao 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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6 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC.º E03/2019 

– ALTERAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. -----------  

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

 Informação do CDPOP, de 25 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Enquadramento: 

1. Tendo como foco a reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos, totalmente 

destruída durante os incêndios de 15 de outubro de 2017 que ocorreram no município de 

Vagos, a Câmara Municipal deliberou em 17-01-2019 deliberou aprovar o projeto de 

execução para a reconstrução da sede e dar início ao respetivo procedimento de 

contratação pública. 

2. Tendo em conta que esta reconstrução foi alvo de um processo de candidatura que 

apenas foi aprovada em março/abril de 2019 o procedimento não avançou.  

Tendo em conta que: 

3. Se verificou a necessidade de alterar/corrigir o projeto de execução face ao que estava 

definido anteriormente. 

4. Dado a urgência na execução da recuperação dos danos causados pelos incêndios de 

2017, o Governo publicou o DL nº 135-A/2017 de 2 de novembro, onde foram definidas 

medidas excecionais de contratação pública que permitem tornar mais simples e céleres 

os procedimentos de contratação pública. Este decreto foi prorrogado na sua vigência 

até 31 de dezembro de 2019 pelo artigo 166º da Lei do Orçamento de Estada para 2019 

(Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro).  

Considero que: 

5. Seja aprovada a alteração ao projeto de execução da “Reconstrução da sede dos 

Escuteiros de Ponte de Vagos”. 

6. Seja extinto o procedimento anterior e deliberado iniciar um procedimento ajuste direto, 

com base no definido no Decreto- Lei nº 135-A/2017 de 2 de novembro.”; ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de julho de 2019, “À Reunião de C.M.”: ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projeto de execução da 

“Reconstrução da Sede dos Escuteiros de Ponte de Vagos” e extinguir o procedimento anterior. ----- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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7 – RECONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – PROC.º E15/2019 

– INICIO DE PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 26 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E15/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Obras Públicas proceda à abertura de Ajuste Direto no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 135-A/2017 de 2 de novembro para a empreitada “Reconstrução da Sede dos 

Escuteiros de Ponte de Vagos”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e Convite; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 100 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 9 dias; 

e) Que se adote o procedimento por Ajuste Direto (no âmbito do D.L. n.º 135-A/2017 de 2 de 

novembro). 

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: 

- Eng. João Bio. 

- 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. 

h) Convidar, nos termos do definido no nº 1 do artigo 3º do D.L. n.º 135-A/2017 de 2 de novembro, 

as entidades para apresentação de propostas:  

 RIA MADE, LDA – NIF 514405031 
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 AVEIRIA, LDA – NIF 503411876 

 TOSCCA, Wood&Solutions – NIF 503315100.”----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e dar início ao 

procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC.º E02/2019 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARECER N.º 01 – ABERTURA DE ESTALEIRO ------------------------------------------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 26 de julho de 2019, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPOP, de 26 de julho de 2019: “De aprovar o presente DPSS nas condições impostas 

pela Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de julho de 2019: “À reunião de Câmara”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Desenvolvimento do Plano de 

Segurança e Saúde, nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. ---------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – HELENA SOFIA GONÇALVES DOS SANTOS – PROC.º OEC 78/19 – FONTE DE ANGEÃO 

– FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Helena Sofia Gonçalves dos Santos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 10 de julho de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------- 

 Informação da DU, de 11 de julho de 2019, concluindo: “… não se vê inconveniente no projecto 

de legalização apresentado (arquitectura, especialidades e autorização de utilização).”; --------- 

 Parecer da CDU, de 19 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
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“… Remeto para a informação prestada em 11/7/19, sendo de submeter à reunião da CM, nos 

termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberação sobre a 

legalização das obras executadas e sobre a utilização pretendida. …”; ------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de julho de 2019:“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 11 de julho de 2019; ---------------------------------------------------------- 

o O parecer da CDU, de 19 de julho de 2019; ------------------------------------------------------------- 

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

correção ou adaptação; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 – VÂNIA RAQUEL TORRES CURTO – PROC.º OEC 65/19 – RINES – FONTE DE ANGEÃO E 

COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – MURO DE VEDAÇÃO – LEGALIZAÇÃO - 

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

 Requerimento de Vânia Raquel Torres Curto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

18 de abril de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 24 de maio de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“… 
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4-Relativamente ao muro de vedação e tendo em atenção o projeto de beneficiação da EM 598 – 

Rines –Sanchequias (Rua Dr. João Rocha – Rines) cuja empreitada/obra já se encontra em 

execução, verifica-se que a pretensão enquadra-se no previsto no referido projeto. 

5-Relativamente aos muros de divisão e de acordo com o definido no artigo 13º do RMUE de 

Vagos, nomeadamente o seu nº 3, os muros não confinantes com espaço público não poderão ter 

uma altura superior a 2 m. Verifica-se que os muros de divisão a norte tem uma altura de 2.15m, 

não cumprindo assim o definido no RMUE. 

6-A requerente informou que o muro de divisão foi construído com aquela altura devido ao vizinho 

que procedia a colocação de lixos diversos no seu terreno pelo que procedeu a execução do muro 

com altura superior a 2 m por forma a garantir a limpeza do seu terreno. 

De acordo com o definido no nº 4 do artigo 13º do RMUE pode a Câmara Municipal, por razões 

de ordem estética, funcional ou de segurança impor/aceitar outra altura para os muros e 

vedações.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 01 de julho de 2019, concluindo: ------------------------------------------------ 

 “… 

1- O muro de vedação deverá ser implantado em conformidade com a informação do 

Planeamento. 

2- No que se prende com o muro de divisão, deverá aguardar-se a deliberação de Câmara 

Municipal ….”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 01 de julho de 2019, concluindo: “será de submeter o processo a deliberação 

da CM, nos termos do nº 4 do artigo 13º do RMUE …”; ------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 04 de julho de 2019, concluindo: “será de submeter a deliberação da CM, 

nos termos do artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE, quanto à legalização das obras 

realizadas.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a altura dos muros de divisão e legalizar 

as obras realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 

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

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

3 – DUNAS SECRETAS, UNIPESSOAL LDA – PROC.º OEC 143/18 – PRAIA DA VAGUEIRA – 

GAFANHA DA BOA HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------- 

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

 Requerimento de Dunas Secretas, Unipessoal Lda, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 09 de julho de 2019, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------- 
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 Informação da DU, de 15 de julho de 2019, concluindo: “… não se vê inconveniente nas alterações 

a legalizar.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 22 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“No que diz respeito às obras a legalizar, não se vê inconveniente, conforme informação …. Será 

de remeter a reunião da CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE, para 

deliberação sobre a legalização das obras. …”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de julho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras. -------------------- 

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

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

4 – RITUAL SERENO LDA – PROC.º OEC 36/19 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA 

HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento via email, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 13 de junho de 2019, 

juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 28 de junho de 2019, que as seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1- Conforme referido anteriormente trata-se de projecto de arquitectura de alteração e 

ampliação de Apoio de Praia Completo. Encontram-se também assinaladas, nas peças 

desenhadas, obras a legalizar. 

2- O projecto de arquitectura foi aprovado em 02/05/2019. 

3- Face aos elementos apresentados, não se vê inconveniente no projecto de licenciamento 

(arquitectura e especialidades) de alteração e ampliação de apoio de praia, assim como 

na legalização de alterações.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 19 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Por despacho de 2/5/19 foi aprovado o projeto de arquitectura referente às obras a licenciar… 

No que diz respeito às obras a legalizar, não se vê inconveniente nas mesmas conforme ponto 3 

da informação … devendo ser submetido o processo a reunião da CM, face ao artigo 102ºA do 

RJUE e 34º a 36º do RMUE, para deliberar quanto à sua legalização. …”; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de julho de 2019:“Deferido o pedido 

relativo às obras a realizar, conforme e nos termos da informação. À Reunião da Câmara 

Municipal para deliberação quanto às obras a legalizar”. ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras. -------------------- 

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

5 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PROC.º OEC 53/17 – VAGOS – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NFM, de 29 de julho de 2019, concluindo: “… Entende-se que o presente processo 

reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por 

forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a utilização do edifício.”; -- 

 Parecer da CDU, de 29 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada… que resultou da reanálise do processo… . Na mesma foi 

focada a necessidade do aditamento à autorização de utilização, em resultado da aprovação da 

legalização de obras, em reunião da CM de 6/9/18…. Assim, … será de submeter o processo a 

reunião da CM, para deliberação sobre o aditamento à autorização de utilização pretendido. …”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de julho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização de utilização pretendida.  

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

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

6 – ALICE NUNES DE OLIVEIRA – PROC.º OEC 159/18 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Alice Nunes de Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 

de junho de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 03 de julho de 2019, concluindo: “… Entende-se que o presente processo 

reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por 

forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras realizadas e a 

utilização do edifício …”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 16 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… Concordo com a informação prestada … o processo deverá ser remetido a reunião da CM, 

nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberação sobre as 

obras a legalizar e sobre a utilização pretendida…”; ---------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de julho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; ------------------------------------------------------------------ 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; ------------------------------------------------------------ 

o A informação do NFM, de 03 de julho de 2019; -------------------------------------------------------- 

o O parecer da CDU, de 16 de julho de 2019; ------------------------------------------------------------- 

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

correção ou adaptação; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Deve a DU, 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 dois 

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

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

  


