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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 15/2019, de 21 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de junho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e cinco minutos, no 

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

a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado 

e com a presença dos senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia 

Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. 

Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

1. Orçamento Participativo em Ponte de Vagos – Qual a data de previsão do término deste 

projeto que estava inserido no Orçamento Participativo? -------------------------------------- 

2. JUVEFORCE – Soube da existência de um certo mau estar com a transferência de 

jogadores para Calvão por causa da não pavimentação da travessa de acesso ao campo de 

futebol da Juveforce. Tem conhecimento desta situação? ------------------------------------- 

3. Encerramento do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social no 

Concelho de Vagos. Nos últimos três anos este acompanhamento foi feito através do 

RLIS que terminou em janeiro. Existe um número alargado de pessoas sinalizadas e que 
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precisam deste atendimento. O que pretende a Câmara Municipal fazer no sentido de 

sensibilizar as entidades competentes para que o serviço seja reposto? --------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente respondeu à questão do Orçamento Participativo. Informou que existe 

um problema de definição relativamente ao projeto. Serão necessários projetos de arquitetura e de 

estabilidade. Por esta razão o processo está atrasado. ----------------------------------------------------- 

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

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

 JUVEFORCE – Não tem conhecimento. As condições de hoje são as mesmas que 

existiam no início da época. A pavimentação da estrada já está programada. -------------- 

 SAAS – Pouco tem a acrescentar ao que disse o sr. Vereador. Há famílias que estão 

desacompanhadas. Verdadeiramente não estão desacompanhadas porque os serviços 

municipais e os da Santa Casa da Misericórdia vão apoiando. ------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento também teceu algumas considerações 

sobre as questões colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

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

BAIRRADA – POSTO DE TURISMO DA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

3 – PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO ------------------------------------ 

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

 Proposta de alteração ao Plano de Pormenor de São Sebastião, datada de junho 2019; -------------- 

 Informação do CDPOP, de 14 de junho de 2019, concluindo: «… A alteração ora apresentada 

teve como objetivo a adequação e a adaptação às novas dinâmicas de investimento sentidas no 

município, potenciando o desenvolvimento na vertente económica da vila de Vagos. De acordo 

com o definido no n.º 3 do artigo 86.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(DL n.º 80/2015, de 14 de maio) a Câmara Municipal, se assim o entender, deve deliberar remeter 

a proposta para a CCDR/C de modo a que esta convoque a respetiva conferência 

procedimental.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 14 de junho de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de Alteração do Plano de 

Pormenor de São Sebastião para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-C) para que convoque a conferência procedimental. -------------------------------------------------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2019 – 1.ª REVISÃO --------- 

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

 Nota Explicativa, Modificações ao Orçamento da Receita e ao Orçamento da Despesa e 

Modificações ao PPI;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 17 de junho de 2019: “À Reunião de CM.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2019. ------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO PARA 

SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA DO EMPRÉSTIMO PAEL (PROGRAMA DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL) – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO --------------------------------- 

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

 Minuta de Contrato de Empréstimo a médio/longo prazo a outorgar entre o Município de Vagos e 

o Banco BPI, S.A., que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO DE CRÉDITO A MÉDIO / LONGO PRAZO 

(Mútuo) 

Entre: 

Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

número 501 214 534, com o capital social de €1.293.063.324,98, adiante designado por “Banco”, 

neste ato devidamente representado por Mário Luís Oliveira Gala Mexia Leitão e por Inês Oliveira 

Braga Moreira Almeida, na qualidade de procuradores e com poderes para o ato;  

E: 

Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede Vagos, adiante designado por 

“Município”, neste ato devidamente representado por Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade 

de Presidente da Câmara e com poderes para o ato; 

Considerando que: 

Por deliberação adotada em sessão [●] [ordinária/extraordinária] realizada em [●] de [●] de [●], 

a Assembleia Municipal de Vagos, sob proposta da Câmara Municipal nos termos previstos no n.º 

4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizou a celebração pelo Município de 

um contrato de empréstimo de médio/longo prazo junto do Banco BPI, no montante de 

€ 2.052.206,25 (dois milhões cinquenta e dois mil duzentos e seis euros e vinte e cinco cêntimos), 

para liquidação antecipada da dívida decorrente do financiamento identificado na Cláusula 

Terceira do presente contrato. 

É livremente e de boa-fé celebrado, nos termos do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

o presente contrato de crédito que se rege pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as partes 

se obrigam a cumprir integral e tempestivamente. 

Primeira 

(Definições) 

1. Salvo se diferentemente se estabelecer no presente Contrato, as expressões que a seguir se 

indicam quando iniciadas por maiúsculas têm o significado seguinte: 

(i) Crédito: o Crédito concedido ao Município dos termos do presente Contrato. 
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(ii) Contrato: o presente Contrato de concessão de Crédito. 

(iii) Conta DO: a conta de depósitos à ordem nº 7-4938526.001.001 de que o 

Município é titular junto do Banco. 

(iv) Dia Útil: dia completo em que o sistema de pagamentos TARGET2 (Trans 

European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer (TARGET2) 

System) esteja em funcionamento; 

(v) Euribor: corresponde à taxa patrocinada pelo European Money Markets Institute 

em associação com a ACI – The Financial Markets Association, ou por outra(s) 

entidade(s) que as substitua(m), resultante do cálculo da média das taxas de 

depósitos interbancários para o respetivo prazo denominados em EUROS, 

oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira 

linha, ou resultante de qualquer outra forma de cálculo aplicável em cada 

momento para determinação da Euribor, quer a mesma seja baseada em ofertas, 

transações ou em qualquer outra base simples ou composta, cotada para valores 

spot (TARGET + 2), na base Atual/360, e divulgada cerca das 11 horas de 

Bruxelas, na página EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a 

substitua, ou no caso de a REUTERS cessar a divulgação, na página de outra 

agência que a divulgue; 

(vi) Indexante: corresponde à Euribor a 6 (seis) meses ou outra taxa que a venha a 

substituir nos termos do Contrato. 

2. Exceto se do contexto resultar o contrário, os termos e expressões definidos no número 1 

da presente cláusula, no singular ou no plural, poderão ser utilizados, respetivamente, no 

singular ou no plural, com a correspondente alteração do seu significado.  

3. Sempre que, no presente Contrato, se utilizem expressões como “obrigações emergentes 

do presente Contrato”, “montantes devidos nos termos do presente Contrato” ou 

expressões similares, devem as mesmas ser interpretadas como incluindo as obrigações 

emergentes da utilização do Crédito concedido e os montantes devidos em resultado dessa 

utilização  

4. Qualquer referência a “incumprimento” ou ao “não cumprimento”, constante do presente 

Contrato, inclui, além do incumprimento definitivo, referências a situações de simples 

mora ou de cumprimento defeituoso. 

5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por razões de mera conveniência e não deverão 

ser consideradas na interpretação e integração do presente Contrato. 

Segunda 

(Modalidade e Montante) 

O Banco concede ao Município um Crédito, na modalidade de mútuo, no montante € 2.052.206,25 

(dois milhões cinquenta e dois mil duzentos e seis euros e vinte e cinco cêntimos) 
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Terceira 

(Prazo e Finalidade) 

1. O Crédito é concedido pelo prazo de 12 (doze) anos. 

2. O Crédito destina-se, exclusivamente, à liquidação antecipada da dívida decorrente do 

empréstimo do Programa de Assistência à Economia Local. 

3. Ao Banco fica assegurado o direito de fiscalizar, pela forma que julgar apropriada, a 

correta aplicação dos fundos que faculta. 

Quarta 

(Utilização e Confissão de Dívida) 

1. O Crédito será utilizado de uma só vez, mediante crédito na Conta DO, logo que estejam 

verificadas todas as condições de utilização previstas no número 5 da presente cláusula.  

2. A mora ou o incumprimento pelo Município de qualquer obrigação assumida no presente 

Contrato confere ao Banco o direito de suspender a faculdade de utilizar o Crédito pelo 

tempo em que subsistir a mora ou o incumprimento. 

3. O Município confessa-se, desde já e incondicionalmente, devedor ao Banco da 

importância utilizada nos termos do número 1 anterior, bem como dos juros que as 

mesmas importâncias venham a vencer e, ainda, das despesas e encargos estipulados no 

presente Contrato. 

4. O Município obriga-se perante o Banco a proceder à aplicação dos fundos facultados 

pelo presente Contrato unicamente para os fins indicados no número 2 da anterior 

cláusula Prazo e Finalidade. 

5. O início da utilização fica condicionado à entrega pelo Município ao Banco, em forma e 

conteúdo previamente por este aceite, da documentação prevista na cláusula de Entrada 

em Vigor. 

Quinta 

(Taxa de Juro, contagem e pagamento dos juros) 

1. Sobre os montantes de capital devidos, em cada momento em dívida, nos termos do 

Contrato, vencem-se juros à taxa nominal correspondente ao Indexante, arredondada à 

milésima (por excesso ou por defeito consoante a quarta casa à direita da vírgula seja 

superior ou inferior a cinco), acrescida de uma margem ou spread de 0,71% (zero virgula 

setenta e um por cento), o que corresponde, na presente data, a uma taxa de [●]%. 

2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) é, na presente data, de 

[●]%. 

3. Para efeitos de cálculo da taxa de juro, será considerado o Indexante divulgado no 

segundo dia útil anterior ao início de cada período de contagem de juros. Caso o prazo 

do Indexante seja maior que o período de contagem de juros, a revisão do Indexante 

apenas ocorrerá no início de cada período de contagem de juros iniciado após o decurso 
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do prazo do Indexante, sendo para o efeito considerado o Indexante divulgado no 

segundo dia útil imediatamente anterior ao início deste período de contagem de juros. 

4. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja publicada, aplicar-se-á, durante o 

período de tempo em causa, a taxa que resultar da média aritmética das taxas oferecidas 

no segundo dia útil anterior à data de início de cada período de juros às, ou cerca das 

11:00 horas de Bruxelas, para operações no Mercado Interbancário em Euros, com o 

mesmo prazo, por quatro Bancos europeus de primeira ordem, escolhidos pelo Banco. 

5. Os juros são contados dia a dia sendo calculados na base dos dias efetivamente 

decorridos e de um ano de 360 dias. 

6. Os juros serão pagos semestralmente, postecipadamente e em conjunto com as 

prestações referidas na cláusula de Reembolso. 

Sexta 

(Reembolso) 

1. O reembolso do capital utilizado no âmbito do presente Contrato será pago em 24 

prestações semestrais, postecipadas, iguais e sucessivas de capital e juros, vencendo-se 

a primeira prestação seis meses a contar da data da emissão do Visto do Tribunal de 

Contas e as seguintes nos semestres subsequentes. 

2. O Município pode proceder ao reembolso antecipado, total ou parcial, do capital 

mutuado, neste último caso por montantes iguais ao valor de uma prestação ou múltiplos 

desta, devendo esse seu propósito ser comunicado, por escrito, ao Banco com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente a uma data de vencimento das 

prestações. 

3. No caso de reembolso antecipado parcial, nos termos do número anterior, serão os 

pagamentos antecipados imputados, por esta ordem, a despesas, encargos, juros e valor 

unitário das prestações de capital subsequentes. 

Sétima 

(Mora) 

1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de Vencimento Antecipado do Crédito, em 

caso de mora, total ou parcial, do Município, no pagamento de qualquer um dos 

montantes devidos nos termos do presente Contrato (como por exemplo a título de 

capital, de juros, de despesas ou de qualquer outra quantia devida nos termos deste 

Contrato), poderá o Banco aplicar, sobre o montante em mora e durante o prazo em que 

a mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de mora 

máxima que à data vigorar. 

2. Nas situações previstas na cláusula Causas de Vencimento Antecipado do Crédito, caso 

o Banco exija ao Município o pagamento imediato de todo o montante em dívida do 

Crédito, incidirá sobre aquele montante a taxa de juros remuneratórios acrescida da 
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sobretaxa legal de mora referida no número anterior, e será aplicada a contar da data 

em que tal exigência seja comunicada ao Município. 

Oitava 

(Despesas, Encargos e Comissões) 

1. O Município pagará ao Banco uma comissão de abertura, no montante de € 2.000,00 

(dois mil euros), a debitar antecipadamente na data da primeira utilização do Crédito. 

2. Em caso de incumprimento, o Município pagará ao Banco uma comissão de recuperação 

de valores em dívida, devida apurada e atualizada nos termos definidos no art. 9º do 

Decreto-Lei 58/2013 de 8 de Maio, cujos valores mínimo e máximo poderão ser 

atualizados nos termos da lei. 

3. O Município pagará ou reembolsará, logo que para tanto seja avisado pelo Banco, todas 

as despesas documentalmente provadas (incluindo de expediente, de natureza fiscal, 

junto de conservatórias, notários, advogados ou solicitadores) que o Banco venha a 

suportar para promover a recuperação dos seus Créditos. 

Nona 

(Pagamentos) 

1. Todos os pagamentos a efetuar pelo Município, nos termos deste Contrato, deverão ser 

feitos pela totalidade, sem compensação ou quaisquer retenções ou deduções, nas 

respetivas datas de vencimento, por débito da Conta DO ou outra conta que venha a ser 

acordada entre o Banco e o Município. 

2. O Município obriga-se a assegurar que a Conta DO esteja, nas correspondentes datas 

de vencimento, suficientemente provisionada para efeitos do disposto no número 1. 

anterior. 

3. Os pagamentos efetuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento 

integral dos montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, 

imputados sucessivamente a despesas, encargos, juros e capital e, neste último caso, 

segundo a ordem que o Banco venha a estabelecer. 

Décima  

(Declarações e Obrigações do Município e Garantias) 

1. O Município declara e garante ao Banco que: 

a) Poderes, validade e eficácia: tem poderes para outorgar o presente Contrato e 

cumprir as obrigações nele assumidas, que são válidas e vinculativas, não 

existindo restrição que afete a sua exequibilidade nem limitação que seja 

excedida em consequência da concessão do Crédito, nem envolvendo a outorga 

e execução deste Contrato a violação de qualquer norma ou Contrato a que se 

ache vinculada. 
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b) Graduação Pari Passu das Obrigações: todas as obrigações, encargos ou 

sujeições que deste Contrato emergem para o Município não ficarão, por 

qualquer modo, subordinados ou dependentes de outro Contrato, celebrado ou a 

celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em paridade (pari passu) com as 

obrigações do Município, presentes e futuras, com exceção das garantias e 

privilégios estabelecidos por lei, que não por Contrato; 

c) Correção e Completude da informação disponibilizada: as informações e demais 

documentos, fornecidos pelo Município ao Banco, relativos à negociação deste 

Contrato são verdadeiros e corretos em todos os aspetos, não enfermando de vício 

ou omissão que os tornem enganosos ou menos corretos; 

2. O Município declara e garante, ainda, ao Banco que não ocorreu nem se verifica qualquer 

facto ou circunstância que, pela simples notificação da sua ocorrência ou pelo mero 

decurso do tempo, constitua ou possa vir a constituir incumprimento do presente Contrato 

ou de qualquer outro Contrato, que possa afetar o cumprimento das obrigações ora 

assumidas; 

3. As declarações constantes desta cláusula consideram-se: 

a) essenciais para a formação da vontade de contratar do Banco e condicionam a 

integral execução do presente Contrato por parte deste; 

b) sucessivamente repetidas nas datas de pagamento de juros e de amortização de 

capital. 

4. As obrigações pecuniárias assumidas pelo Município no âmbito do Contrato 

(designadamente os montantes devidos ao Banco a título de reembolso de capital e juros, 

comissões e demais encargos), são garantidas nos termos da lei. 

5. O Município obriga-se a: 

a) Cumprir o serviço da dívida resultante do Contrato com as receitas previstas na 

respetiva execução orçamental anual, durante a vigência do presente empréstimo. 

b) Não acordar a constituição ou modificação de créditos em termos de lhes tornar 

aplicáveis garantias ou condições (nomeadamente quanto às condições de 

reembolso, condições de amortização antecipada) mais favoráveis do que as 

previstas no presente Contrato, sem que, simultaneamente, e desde que 

legalmente permitido, acorde com o Banco a extensão dessas garantias ou 

condições mais favoráveis ao crédito deste último. 

Décima Primeira 

(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito) 

1. O Banco poderá, mediante simples declaração escrita dirigida ao Município, resolver o 

presente Contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação de 

reembolso dos fundos utilizados e das demais obrigações emergentes do Contrato e 
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exigir o pagamento imediato de todos os montantes que, consequentemente, sejam 

devidos, ficando o Município obrigado a fazê-lo, caso se verifique qualquer uma das 

circunstâncias descritas nas alíneas subsequentes: 

a) Mora ou incumprimento de obrigações pecuniárias assumidas no Contrato: 

caso o Município deixe de cumprir pontualmente qualquer das obrigações, a 

que fica vinculado nos termos do presente Contrato; 

b) Mora ou incumprimento de obrigações não pecuniárias assumidas no Contrato: 

caso o Município não regularize, no prazo constante da notificação que o Banco 

lhe tiver enviado para o efeito, a mora ou incumprimento de qualquer obrigação 

não pecuniária, suscetível de sanação a que fica vinculado nos termos do 

presente Contrato ou caso o Município deixe de cumprir tempestivamente 

qualquer obrigação não pecuniária, não suscetível de sanação, a que fica 

vinculado nos termos do presente Contrato; 

c) Situação de incumprimento quanto a declarações efetuadas no Contrato: se 

qualquer declaração feita ou a efetuar pelo Município, no presente Contrato, 

for ou tiver sido falsa ou inexata; 

2. As faculdades previstas no número anterior podem ser exercidas a todo o tempo e o seu 

não exercício não envolve renúncia às mesmas. 

Décima Segunda 

(Convenções) 

1. Para efeitos do presente Contrato, as datas e os prazos de antecedência fixados em dias 

reportam-se a dias corridos, embora, só em Dias Úteis se poderão efetuar pagamentos. 

2. Se o Contrato estabelecer que qualquer obrigação de pagamento se vence em 

determinado dia e num ou em determinados meses do ano tal dia não existe, essa 

obrigação passa a vencer-se no dia imediatamente anterior. 

3. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer em Dia que não seja Útil, segundo o 

disposto no Contrato, o respetivo pagamento deverá ser efetuado até ao início do Dia 

Útil imediato. 

Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 

1. O Município não poderá ceder, total ou parcialmente, os seus direitos decorrentes do 

presente Contrato, sem o prévio consentimento escrito do Banco. 

2. O Banco poderá, em qualquer momento, ceder, total ou parcialmente, a sua posição 

contratual no presente Contrato, desde que obtenha o prévio consentimento escrito do 

Município. Para o efeito, o Banco deverá notificar o Município com uma antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data da celebração do contrato de cessão de 

posição contratual, considerando-se para todos os efeitos autorizada a cessão caso o 
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Município não se oponha fundamentadamente à mesma no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a receção da referida notificação.  

3. Salvo em caso de justa causa, o Município autorizará a cessão da posição contratual do 

Banco no presente Contrato sempre que a mesma, cumulativamente, não importe 

quaisquer despesas ou encargos para o Município e seja realizada a favor de instituição 

de crédito habilitada a exercer a respetiva atividade em Portugal. 

4. Para efeito do disposto nos números anteriores fica o Banco, desde já, autorizado a 

fornecer ao cessionário, mesmo previamente à cessão, todas as informações e 

documentos que, para o feito, entenda necessárias. 

Décima Quarta 

(Comunicações ao Banco de Portugal) 

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de Portugal a informação relativa a 

responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de Crédito de que 

sejam beneficiárias pessoas singulares ou coletivas residentes ou não residentes no 

território nacional. 

2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos e para os efeitos do disposto na 

Instrução nº 17/2018, do Banco de Portugal, o Banco comunicará periodicamente à 

Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, os saldos daquelas 

responsabilidades aos quais serão associados, designadamente, os elementos referentes 

à identificação dos mutuários e dos garantes, ao montante dos Créditos concedidos e o 

tipo e valor das garantias prestadas, ao grau de cumprimento do pagamento, aos prazos 

inicial e residual, à finalidade dos Créditos contratados, aos Créditos vencidos e ao valor 

dos encargos mensais associados ao pagamento dos Créditos. 

3. Aos devedores dos Créditos é reconhecido o direito de acesso à informação que, neste 

âmbito, é prestada a seu respeito, bem como o de solicitar a sua retificação ou 

atualização. 

Décima Quinta 

(Comunicações entre as partes) 

1. Todos os avisos e comunicações entre as partes serão dados por escrito, e constarão de 

telefax ou carta entregue por protocolo ou registada, com aviso de receção, dirigidos 

para os endereços adiante indicados: 

- Banco: 

 Banco BPI, SA. 

 Rua Visconde da Luz, 44 

 3000-414 Coimbra, 

 Fax número: 239 835 657 

- Município: 

Município de Vagos 

Rua da Saudade 
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3840-420 Vagos, 

  Fax número: 234 799 610 

2. Os endereços referidos no número anterior poderão ser alterados por comunicação à 

outra parte, mas as alterações só produzirão efeitos após terem sido recebidas pelos 

destinatários. 

3. As comunicações por telefax consideram-se recebidas desde o momento em que o 

expedidor obtiver a resposta automática do teleimpressor do destinatário; as cartas ter-

se-ão por recebidas na data da entrega, por protocolo, no endereço do destinatário ou, 

se enviadas pelo correio, na data de assinatura do aviso de receção. 

Décima Sexta 

(Títulos Executivos / Extratos de Conta) 

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que o Município figure como responsável e 

conexos com o presente Contrato, dele ficarão a fazer parte integrante para efeitos de 

execução. 

2. Os extratos de contas emergentes do Crédito constituem documento bastante para a 

prova da dívida e da sua movimentação, nos termos e para os efeitos do número anterior. 

3. O presente Contrato será objeto de termo de autenticação e, por isso, qualificado como 

titulo executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 703º, nº 1, alínea b) 

do Código de Processo Civil, acordando-se expressamente que todos os extratos, faturas, 

e quaisquer outros documentos referidos nos números anteriores, que atestem a divida 

do Município e que sejam emitidos pelo Banco, deverão ser reconhecidos como 

documentos complementares ao presente contrato, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 707º do mesmo Código. 

Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 

1. Os prazos constantes do presente Contrato serão contados da data de emissão do Visto 

do Tribunal de Contas, sendo que o mesmo Contrato só produzirá efeitos na data em que 

o Município apresentar ao Banco os seguintes documentos: 

a. Certidão ou fotocópia autenticada da ata da Assembleia Municipal a 

autorizar, sob proposta da Câmara Municipal nos termos previstos no nº 4 

do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a celebração do Contrato, 

indicando, designadamente o montante, a finalidade e a adjudicação do 

crédito ao Banco BPI; 

b. Prova de obtenção do Visto do Tribunal de Contas ao presente Contrato, nos 

termos da alínea a) do nº 1 do artigo 46º da Lei 98/97 de 26 de agosto, e 

demais legislação complementar. 

2. Todos os documentos emanados do Município devem ser assinados e autenticados com 

o respetivo selo branco. 
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3. A não entrega ao Banco, até 5 meses após a data de assinatura do Contrato, de todos os 

documentos referidos no número 1 anterior, confere ao Banco o direito de declarar 

unilateralmente a resolução do presente Contrato (sem que qualquer das partes tenha 

direito a qualquer compensação). 

Décima Oitava 

(Foro) 

Para as questões que resultarem do presente Contrato ou que visem acautelar os Créditos dele 

emergentes será competente o tribunal da sede ou domicilio do demandado, sem prejuízo do 

disposto no artigo 71º do Código de Processo Civil. 

Décima Nona 

(Proteção de Dados Pessoais) 

1. Toda a informação sobre a Política de Privacidade do Banco BPI, incluindo sobre que 

dados pessoais o Banco trata e em que condições, quais as medidas adotadas para 

proteger a segurança e a privacidade desses dados pessoais, quais os direitos que 

assistem aos Clientes, enquanto titulares de dados, e em que termos o Banco assegura 

que os possam exercer, encontra-se disponível em https://www.bancobpi.pt/politica-de-

privacidade. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da presente cláusula, os dados pessoais dos 

Representantes e Procuradores dos Clientes do Banco, ou os dados de terceiros 

intervenientes, não clientes do Banco, em operações/contratos com o Banco, 

nomeadamente na qualidade de avalistas ou garantes apenas serão tratados para a 

finalidade de gestão das relações comerciais e contratuais estabelecidas pelo Banco com 

as entidades ou pessoas que representam, para gestão de reclamações e de contencioso 

e para o cumprimento de obrigações legais e regulamentares a que o Banco BPI está 

obrigado. 

3. Quando expressamente consentido, o Banco poderá, ainda, tratar os dados dos 

Representante e Procuradores para a apresentação, aos mesmos, de proposta de 

aquisição de produtos e ou serviços financeiros que possam ser do seu interesse. 

4. O Banco BPI tem um Encarregado de Proteção de Dados que os titulares dos dados, 

Representantes e Procuradores dos Clientes do Banco, poderão contactar para os 

esclarecimentos de quaisquer questões relacionadas com o tratamento de dados 

pessoais: 

Banco BPI, S.A. 

Encarregado de Proteção de Dados 

Rua Tenente Valadim n.º 284, 4100-476 Porto 

Endereço de Correio Eletrónico: dpo.rgpd@bancobpi.pt   

 

 

https://www.bancobpi.pt/politica-de-privacidade
https://www.bancobpi.pt/politica-de-privacidade
mailto:dpo.rgpd@bancobpi.pt
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Vigésima 

(Perfeição do Contrato) 

O presente Contrato só se considera perfeito após a sua assinatura por todas as partes. 

Feito aos [●] de [●] de 2019, em três exemplares, de igual valor e conteúdo. 

- Banco BPI, S.A. 

- Município 

[Termo de autenticação do Contrato a realizar por notário, advogado ou solicitador]”; ---------- 

 Plano de Amortização e Pagamento de Juros, que é dado aqui como inteiramente reproduzido e 

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

 Informação do CDGF, de 17 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: “Contrato com as 

condições aprovadas em reunião de 6/6/2019». ----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 21 de junho de 2019: “À Reunião de CM”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de empréstimo e 

remetê-la à Assembleia Municipal para a devida autorização. ------------------------------------------------ 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato. ------------------------ 

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

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

6 – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 2019 E 2020 ----------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 19 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --- 

“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 2019 E 2020 

PROPOSTA 

1- Considerando que, no seguimento da entrada em vigor dos diplomas setoriais decorrentes da publicação 

da Lei-Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

(Lei nº 50/2018, de 16 de agosto), a Assembleia Municipal de Vagos já tomou posição sobre a transferência 

de competências para o ano de 2019, conforme deliberações constantes dos quadros seguintes: 
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a) Transferência de Competências para os Municípios – 2019 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

Deliberação da 

Assembleia 

Municipal 

DGAL 

(Comunicação) 

Data Decisão Prazo 

1- DL 97/2018, de 27/11 Praias 25/01/20

19 

Não 31/01/2019 

2- DL 98/2018, de 27/11 Jogos 25/01/20

19 

Não 31/01/2019 

3- DL 100/2018, de 28/11 Vias de Comunicação 25/01/20

19 

SIM 01/02/2019 

4- DL 101/2018, de 29/11 Justiça 25/01/20

19 

Não 02/02/2019 

5- DL 103/2018, de 29/11 Bombeiros 25/01/20

19 

Não 02/02/2019 

6- DL 104/2018, de 29/11 Atendimento ao Cidadão 25/01/20

19 

Não 02/02/2019 

7- DL 105/2018, de 29/11 Habitação 25/01/20

19 

Não 02/02/2019 

8- DL 106/2018, de 29/11 Património Imobiliário Público 25/01/20

19 

SIM 02/02/2019 

9- DL 107/2018, de 29/11 Estacionamento Público 25/01/20

19 

Não 02/02/2019 

10- DL 20/2019, de 30/1 Proteção e Saúde Animal 29/03/20

19 

Não 01/04/2019 

11- DL 21/2019, de 30/1 Educação   30/06/2019  

12- DL 22/2019, de 30/1 Cultura 29/03/20

19 

Não 01/04/2019 

13- DL 23/2019, de 30/1 Saúde 26/04/20

19 

Não P/Definir 

14- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis   30/06/2019 

15- DL 72/2019, de 28/5 Náutica de Recreio e Portos   28/07/2019 
 

b) Transferência de Competências para a CIRA - 2019 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

Deliberação da 

Assembleia Municipal 

DGAL 

(Comunicação) 

Data Decisão Prazo 

1- DL 99/2018, de 28/11 Turismo 25/01/2019 SIM 01/02/2019 

2- DL 101/2018, de 29/11 Justiça 25/01/2019 Não 02/02/2019 

3- DL 102/2018, de 29/11 Fundos Europeus 25/01/2019 SIM 02/02/2019 

4- DL 103/2018, de 29/11 Associações de Bombeiros 25/01/2019 Não 02/02/2019 

5- DL 21/2019, de 30/1 Educação 29/03/2019 SIM 30/06/2019 

6- DL 23/2019, de 30/1 Saúde 29/03/2019 Não P/Definir 

7- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis   30/06/2019 

2- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b), do nº 2, do artigo 4º, da referida Lei-Quadro, é 

necessário que a Assembleia Municipal de Vagos volte a pronunciar-se sobre as transferências de 

competências para o ano de 2020; 

3- Considerando que, conforme descrito, foram publicados diplomas, relativamente aos quais é necessário 

que a Assembleia Municipal de Vagos se pronuncie sobre a aceitação, ou não, da transferência das 

competências, relativamente aos anos de 2019 e 2020; 
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4- Considerando que, entretanto, foi também publicado o Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, 

respeitante à transferência de competências dos Municípios para as Freguesias, que, pela sua 

especificidade e necessidade de intervenção dos órgãos locais de freguesia, é objeto de apreciação e 

decisão em processo autónomo; 

5- Considerando que, na generalidade, mantêm-se válidos os pressupostos que sustentaram as decisões 

anteriormente tomadas sobre as transferências de competências, à exceção daqueles que, fruto da 

informação entretanto disponibilizada e após uma profunda reflexão tendo em consideração os superiores 

interesses dos Vaguenses, nos permite assumir então algumas dessas competências. Aliás, a este propósito 

e no seguimento dos esclarecimentos prestados no passado dia 17 de junho, pelo Gabinete da Secretária 

de Estado Adjunta e da Educação, tem especial relevância a área setorial da Educação em que se propõe 

a assunção destas competências, salvaguardando-se, contudo, que o Município de Vagos continuará a 

trabalhar para, junto da Administração Central, garantir o completo financiamento das mesmas; 

6- Considerando as decisões tomadas pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA), sobre as transferências de competências nos domínios da Justiça, Associações 

de Bombeiros, Saúde, Turismo, Fundos Comunitários, Educação e Transporte de Passageiros em Vias 

Navegáveis, para 2019 e 2020; 

7- Considerando que as decisões tomadas pela Assembleia Municipal e CIRA sobre a não aceitação das 

competências para 2020 têm de ser comunicadas à DGAL nos prazos seguintes: 

a) Transferência de Competências para os Municípios em 2020 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

     DGAL (Comunicação) 

Prazo (*) 

1- DL 97/2018, de 27/11 Praias 30/06/2019 

2- DL 98/2018, de 27/11 Jogos 30/06/2019 

4- DL 101/2018, de 29/11 Justiça 30/06/2019 

5- DL 103/2018, de 29/11 Bombeiros 30/06/2019 

6- DL 104/2018, de 29/11 Atendimento ao Cidadão 30/06/2019 

7- DL 105/2018, de 29/11 Habitação 30/06/2019 

9- DL 107/2018, de 29/11 Estacionamento Público 30/06/2019 

10- DL 20/2019, de 30/1 Proteção e Saúde Animal 30/06/2019 

11- DL 21/2019, de 30/1 Educação 30/06/2019 

12- DL 22/2019, de 30/1 Cultura 30/06/2019 

13- DL 23/2019, de 30/1 Saúde 30/06/2019 

14- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis 30/06/2019 

15- DL 72/2019, de 28/5 Náutica de Recreio e Portos 28/07/2019 

        

        (*)-Conforme comunicação do Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, de 03/06/2019, o 

Conselho de  Ministros, na reunião de 30/05/2019, aprovou o alagamento do prazo para 30/09/2019. 
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b) Transferência de Competências para a CIRA em 2020 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

DGAL (Comunicação) 

Prazo (*) 

2- DL 101/2018, de 29/11 Justiça 30/06/2019 

4- DL 103/2018, de 29/11 Bombeiros 30/06/2019 

6- DL 23/2019, de 30/1 Saúde 30/06/2019 

7- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis 30/06/2019 

    (*)-Conforme comunicação do Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, de 03/06/2019, o 

Conselho de Ministros, na reunião de 30/05/2019, aprovou o alagamento do prazo para 30/09/2019. 

PROPONHO à Câmara Municipal: 

a) No que diz respeito à transferência de competências para o Município de Vagos relativamente ao ano 

de 2019, propor à Assembleia Municipal que delibere no seguinte sentido: 

2019 

 

             Diploma 

 

Área Setorial 

 

Proposta de deliberação da 

Assembleia Municipal 

11- DL 21/2019, de 30/1 Educação ASSUMIR 

14- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias 

Navegáveis 

NÃO ASSUMIR 

15- DL 72/2019, de 28/5 Náutica de Recreio e Portos NÃO ASSUMIR 

 

b) No que diz respeito à transferência de competências para o Município de Vagos relativamente ao ano 

de 2020, propor à Assembleia Municipal que delibere no seguinte sentido: 

MUNICÍPIO DE VAGOS - 2020 

 

Diploma 

 

 

Área Setorial 

 

  Proposta de deliberação 

da Assembleia Municipal 
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1- DL 97/2018, de 27/11 Praias ASSUMIR 

2- DL 98/2018, de 27/11 Jogos NÃO ASSUMIR 

4- DL 101/2018, de 29/11 Justiça NÃO ASSUMIR 

5- DL 103/2018, de 29/11 Bombeiros NÃO ASSUMIR 

6- DL 104/2018, de 29/11 Atendimento ao Cidadão NÃO ASSUMIR 

7- DL 105/2018, de 29/11 Habitação NÃO ASSUMIR 

9- DL 107/2018, de 29/11 Estacionamento Público NÃO ASSUMIR 

10- DL 20/2019, de 30/1 Proteção e Saúde Animal NÃO ASSUMIR 

12- DL 22/2019, de 30/1 Cultura NÃO ASSUMIR 

13- DL 23/2019, de 30/1 Saúde NÃO ASSUMIR 

14- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis ASSUMIR 

15- DL 72/2019, de 28/5 Náutica de Recreio e Portos NÃO ASSUMIR 

 

c) No que diz respeito à transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro (CIRA), relativamente ao ano de 2020, propor à Assembleia Municipal que delibere no sentido 

de aprovar as decisões tomadas pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro (CIRA), nas sessões de 20/05/2019 e 18/06/2019, sobre as transferências de competências nos 

domínios da Justiça, Associações de Bombeiros, Saúde, Turismo, Fundos Comunitários, Educação e 

Transporte de Passageiros em Vias Navegáveis, para 2020, ou seja: 

CIRA - 2020 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

Proposta de deliberação da 

Assembleia Municipal 

2- DL 101/2018, de 29/11 Justiça NÃO ASSUMIR 

4- DL 103/2018, de 29/11 Associações de Bombeiros ASSUMIR 

6- DL 23/2019, de 30/1 Saúde NÃO ASSUMIR 

7- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis ASSUMIR 

 

d) Confirmar as posições anteriormente tomadas sobre esta matéria, pelo que, no seu todo, a decisão do 

Município de Vagos sobre a transferência de competências para 2019 e 2020 é a constante dos seguintes 

quadros: 
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Transferência de Competências para o Município de Vagos 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

Deliberação da Assembleia 

Municipal 

Decisão 

2019 

Proposta 

2020 

1- DL 97/2018, de 27/11 Praias Não SIM 

2- DL 98/2018, de 27/11 Jogos Não Não 

3- DL 100/2018, de 28/11 Vias de Comunicação SIM SIM 

4- DL 101/2018, de 29/11 Justiça Não Não 

5- DL 103/2018, de 29/11 Bombeiros Não Não 

6- DL 104/2018, de 29/11 Atendimento ao Cidadão Não Não 

7- DL 105/2018, de 29/11 Habitação Não Não 

8- DL 106/2018, de 29/11 Património Imobiliário Público SIM SIM 

9- DL 107/2018, de 29/11 Estacionamento Público Não Não 

10- DL 20/2019, de 30/1 Proteção e Saúde Animal Não Não 

11- DL 21/2019, de 30/1 Educação SIM SIM 

12- DL 22/2019, de 30/1 Cultura Não Não 

13- DL 23/2019, de 30/1 Saúde Não Não 

14- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis Não SIM 

15- DL 72/2019, de 28/5 Náutica de Recreio e Portos Não Não 

 

Transferência de Competências para a CIRA 

Diploma 

 

Área Setorial 

 

Deliberação da Assembleia 

Municipal 

Decisão 

2019 

Proposta 

2020 

1- DL 99/2018, de 28/11 Turismo SIM SIM 

2- DL 101/2018, de 29/11 Justiça Não Não 

3- DL 102/2018, de 29/11 Fundos Europeus SIM SIM 

4- DL 103/2018, de 29/11 Associações de Bombeiros Não SIM 

5- DL 21/2019, de 30/1 Educação SIM SIM 

6- DL 23/2019, de 30/1 Saúde Não Não 

7- DL 58/2019, de 30/4 Transporte em Vias Navegáveis Não SIM 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta supra e remetê-la à 

Assembleia Municipal para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7 – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – DECRETO-

LEI N.º 57/2019, DE 30 DE ABRIL ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de junho de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Considerando: 

1- A publicação do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, respeitante à transferência de 

competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias, o qual entrou em vigor no dia 

seguinte, sem prejuízo da sua concretização gradual, nos termos do n.º 2, do artigo 4º, da Lei n.º 

50/2018, de 20 de agosto; 

2- Que as competências objeto de transferência são: 

a) A gestão e manutenção de espaços verdes; 

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, 

com exceção daquele que seja objeto de concessão; 

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico; 

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré -escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 

g) A utilização e ocupação da via pública; 

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está 

relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o 

domínio público contíguo à fachada do mesmo; 

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 
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k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins 

e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de 

jurisdição; 

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos, 

designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações 

prévias relativas a queimas e queimadas. 

3- Que as freguesias que não pretendam a transferência de competências, para 2019, comunicam 

esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus 

órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada em vigor do mencionado Decreto-Lei 

n.º 57/2019, ou seja, até 30 de junho de 2019. 

4- Que, nos termos do referido Decreto-Lei n.º 57/2019, seu artigo 2º, n.º 3, a Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, pode deliberar manter no âmbito de intervenção 

do município as competências referidas no nº 1, do mesmo artigo 2º, no todo ou em parte, que se 

revelem indispensáveis para a gestão direta pelo município e tenham natureza estruturante para 

o município ou para a execução de missões de interesse geral e comum a toda ou a uma parte 

significativa do município; 

5- Que, atualmente, as descritas competências se revelam como indispensáveis para a gestão 

direta pelo Município e têm natureza estruturante global, pelo que é essencial garantir que, dentro 

do Concelho de Vagos, os munícipes não tenham diferentes entidades com jurisdição e diferentes 

formas de atuação e de fiscalização, e, deste modo, fique assegurado o princípio da equidade; 

6- Que o Município de Vagos celebrou os Acordos de Execução de Delegação de Competências 

com as Juntas de Freguesia, para o mandato 2017/2021, que abrangem algumas das 

competências objeto de transferência, bem assim a correspondente transferência de verbas, pelo 

que é essencial amadurecer e estabilizar este processo, tanto mais que alguns dos órgãos das 

freguesias somente neste mandato estão em contacto com esta realidade; 

7- Que o obrigatório procedimento de transferência de meios materiais e humanos, e de todos os 

recursos legalmente previstos, é complexo e levanta várias dificuldades não esclarecidas no 
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diploma legal, sendo igualmente moroso em termos de aplicação, negociação e concretização, e, 

neste momento, nem o Município de Vagos, nem as Freguesias, estão preparados para a 

operacionalização destas transferências, dada a sua dimensão e diversidade; 

8- Que importa garantir a igualdade de acesso e de tratamento a todos os munícipes, 

independentemente da freguesia onde residem ou exercem a sua atividade; 

9- Que as Freguesias não dispõem de recursos humanos com formação e especialização 

necessária em algumas áreas das competências em questão, e elencadas no n.º 1, do artigo 2º, do 

Decreto-Lei n.º 57/2019, nem tão pouco o Município de Vagos dispõe de tais recursos para uma 

eventual transferência, de forma equitativa (ex: Proteção Civil, Técnicos de Urbanismo, 

Fiscalização, Colaboradores de Atendimento com formação nas áreas, etc.); 

10- Que as Freguesias do Município de Vagos apresentam características muito diferentes, quer 

ao nível de território, quer ao nível de recursos; 

11- Que, primeiramente, importa estudar o impacto da transferência de competências no 

funcionamento das autarquias intervenientes e, principalmente, na esfera dos munícipes; 

12- Que, no seguimento da reunião realizada no dia 04/06/2019, todas as Juntas de Freguesia 

aprovaram o Acordo com a Câmara Municipal de Vagos, com vista à não transferência dessas 

competências para as Freguesias, em 2019 e 2020, conforme documento que se junta em anexo; 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere: 

a) Considerar o referido Acordo como o necessário parecer de cada uma das Juntas de 

Freguesia, para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 57/2019, 

de 30 de abril; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para efeitos do disposto no nº 3, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de 

abril, solicitar à Assembleia Municipal que delibere manter no âmbito de intervenção 

do Município de Vagos todas as competências referidas no nº 1, desse artigo.”; -------- 

 Acordo entre a Câmara Municipal de Vagos e as Juntas de Freguesia, de 17 de junho de 2019, que 

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

“ACORDO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E AS JUNTAS DE FREGUESIA 

Considerando: 
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1. A publicação no Diário da República de 30 de abril do Decreto-Lei nº 57/2019 

respeitante à transferência de competências dos Municípios para os Órgãos das 

Freguesias; 

2. A fixação do prazo de 29 de junho de 2019 para tomar a deliberação de não transferência 

de competências previstas no referido Decreto-Lei para o ano de 2019, tal como 

determinado no ponto 2 do seu artigo 12º; 

3. A fixação do prazo de 30 de junho de 2019 (em fase de alteração para 30 de setembro de 

2019) para tomar a deliberação de não transferência de competências previstas no 

referido Decreto-Lei para o ano de 2020, tal como determinado na alínea b) do ponto 2 

do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; 

4. A aplicação do Decreto-Lei nº 57/2019 de forma universal a 1 de janeiro de 2021; 

5. A necessidade de desenvolver trabalho ao nível de cada uma das Juntas de Freguesia do 

Concelho de Vagos, Câmara Municipal de Vagos e, em conjunto, com todos ao Órgãos 

Autárquicos, para estudar e preparar devidamente a implementação do Decreto-Lei nº 

57/2019; 

6. O trabalho de elevado nível de qualidade e de cooperação institucional que a Câmara 

Municipal de Vagos e as oito Juntas de Freguesia do Concelho de Vagos têm vindo a 

realizar na negociação, acordo, aprovação formal e execução dos Contratos de 

Delegação de Competências ao abrigo da legislação em vigor, estando em plena 

execução os contratos respeitantes ao mandato 2017/2021; 

7. A perspetiva conjunta de que o Decreto-Lei nº 57/2019 necessita de uma profunda 

revisão, visando a sua objetivação e adequação à realidade da dimensão das estruturas 

de cada uma das Juntas de Freguesia, não servindo de referência o modelo seguido para 

as Freguesias do Município de Lisboa, oriundo da Lei nº 56/2012, de 8 de novembro; 

8. A necessidade de proceder a deliberações nos Órgãos Autárquicos Executivos e 

Deliberativos, Municipais e de Freguesia, sobre a não aplicação do Decreto-Lei nº 

57/2019 para os anos de 2019 e de 2020:  
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Os Presidentes da Câmara Municipal de Vagos e das Juntas de Freguesia do Concelho de 

Vagos, abaixo assinados, acordam: ------------------------------------------------------------------------- 

1. Não implementar as transferências de competências da Câmara Municipal para 

as Juntas de Freguesia definidas no Decreto-Lei nº 57/2019, nos anos de 2019 e 

de 2020, e considerar o presente acordo como o necessário parecer de cada uma 

das Juntas de Freguesia do Município, para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 

2º, do Decreto-Lei n.º 57/2019; ------------------------------------------------------------- 

2. Promover a deliberação nesse sentido, da não transferência de competências nos 

termos previsto no Decreto-Lei nº 57/2019, dos Órgãos Autárquicos Executivos e 

Deliberativos, Municipais e de Freguesia, até ao próximo dia 28 de junho de 2019, 

fazendo a devida e atempada comunicação à DGAL; ---------------------------------- 

3. Criar e ativar desde já um Grupo de Trabalho integrando o Presidente e o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia do Concelho de Vagos, para debater, estruturar a metodologia de 

implementação, e decidir a forma e a substância da implementação do Decreto-

Lei nº 57/2019 em janeiro de 2021, resolvendo muitas dúvidas, clarificando 

conceitos, cadastrando devidamente as necessidades de recursos humanos, 

financeiros e patrimoniais para operacionalizar a execução das competências em 

causa pelas Juntas de Freguesia; ---------------------------------------------------------- 

4. Diligenciar junto da ANMP, da ANAFRE e do Governo, no sentido da execução 

de uma profunda alteração do Decreto-Lei nº 57/2019 na próxima Legislatura, 

que terá início após as Eleições Legislativas de 6 de outubro de 2019; -------------- 

5. Promover o conhecimento do presente Acordo pelos Autarcas Municipais e de 

Freguesia, assim como pela População.”; ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta supra e remetê-la à 

Assembleia Municipal para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de junho de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 950.501,22 € (novecentos e cinquenta mil, quinhentos e um euros e vinte e dois 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 20 de maio a 14 de junho 

de 2019 – 13 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 26 de maio a 08 de junho de 2019 – 08 despachos. -- 

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

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

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

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

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

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

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

4 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ALUNO DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA, SEM 

TÍTULO DE RESIDÊNCIA LEGAL EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS ---------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do NAS, de 22 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“I - Fundamento: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 No âmbito das atribuições dos municípios, e dando cumprimento ao estipulado na Lei do 

Orçamento de Estado para 2018, foi organizado o processo de candidaturas aos Auxílios 

Económicos, para o ano letivo 2018/2019, conforme o previsto no referido documento, “por via 

das alterações agora introduzidas ao Despacho n.º 8452 – A/2015, de 31 de julho, alterado pelo 
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Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, 

de 11 de julho, dá-se cumprimento ao disposto na Lei do Orçamento do Estado para 2018, 

aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. Deste modo o presente despacho procura 

acentuar o papel da ação social escolar como meio de combate às desigualdades sociais e 

promover o rendimento escolar de todos os alunos, reforçando as condições para que tal seja 

possível.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pretendendo-se dar cumprimento à deliberação da R.C. do dia 22 de novembro de 2018. --------- 

…Foi avaliada uma candidatura. Após avaliação da mesma, com realização de visita 

domiciliária, foi elaborada a Grelha de Apoio abaixo, com os dados da aluna candidata e a 

proposta do apoio a atribuir. --------------------------------------------------------------------------------- 

II - Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pela encarregada de 

educação, e à deliberação da Reunião de Câmara d dia 22 de novembro, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere: --------------------------------------------------------------------------------  

1 – Sobre a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao nível das refeições 

escolares, à aluna constante na Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que 

possibilita beneficiar das refeições escolares a título gratuito, no período indicado e referente ao 

presente ano letivo: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Estabelecimento 

de Ensino 

Nome do/a 

aluno/a 

Data da 

avaliação 

Reune 

critérios de 

avaliação 

Escalão a 

atribuir 

Data de 

início do 

benefício 

EB1 da 

Gafanha da 

Boa Hora 

Giovana de 

Medeiros 

Cavalcante 

 

20/05/2019 

       

       Sim 

 

A 

 

maio 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 03 de junho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio da Ação Social 

Escolar, ao nível das refeições escolares, à aluna indicada na Grelha de Apoio supra, com a atribuição 

do Escalão indicado, que possibilita beneficiar da refeição escolar a título gratuito, no período 

indicado e referente ao presente ano letivo. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

5.1 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA ---------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 15 de maio de 2019, requerendo «isenção de todas 

as taxas inerentes à Festa em honra de S. João Batista do Fontão a realizar do dia 22 a 

26 de junho de 2019»; ------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da CNAJ, de 31 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. 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. 

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

 Valor das taxas (NAJ) = 127,65 € (cento e vinte e sete euros e sessenta e cinco cêntimos);  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 05 de junho de 2019: “À 

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

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

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

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

5 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

5.2 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 07 de janeiro de 2019, requerendo «isenção do 

pagamento de todas as taxas para a realização da festa em honra de São Sebastião a 

realizar no lugar de Soza, no dia 20/01/2019»; ------------------------------------------------- 
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 Informação da CNAJ, de 30 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. 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. 

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

 Valor das taxas (NAJ) = 42,65 € (quarenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos); ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 12 de junho de 2019: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a isenção do pagamento das taxas 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

5.3 – COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENÇÃO DE COVÃO DO LOBO – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Ascenção de Covão do Lobo, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 07 de junho de 2019, requerendo «… isenção do 

pagamento das respetivas taxas»; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 13 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Quanto ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação técnica. 

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, 
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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. À consideração 

superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 41,15 € (quarenta e um euros e quinze cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 14 de junho de 2019: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a isenção do pagamento das taxas 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PROPOSTA DO 

CRONOGRAMA DO CAMPO DE FÉRIAS – VERÃO 2019 – MOMENTOS 4 A 7 -------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 17de junho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 23/05/2019 das Normas do Campo de 

Férias Vagos em Ação Júnior – Verão 2019 e do respetivo Cronograma para os 

momentos 1 e 2; 

2. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 06/06/2019 do Cronograma do 

Campo de Férias Vagos em Ação Júnior – Verão 2019 para o momento 3; --------------- 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar a 

proposta de Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2019 para os momentos 4 a 7.”; -------- 

 Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2019, momentos 4 a 7, que é dado aqui como 

inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 17 de junho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o cronograma do Vagos em Ação Júnior 

– Verão 2019 – Momentos 4 a 7. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1.º CEB DA VIGIA – PROC.º E02/2015 – LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa «Pedro & Orlando Silva - Construções, Ld.ª», com entrada em 16 de 

maio de 2019, solicitando «vistoria para efeitos de liberação de cauções»; -------------------------- 

 Informação do CNEMI, de 3 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: «Na sequência do 

solicitado pelo requerente, foi realizada no passado 24 de maio a vistoria para efeitos de 

liberação da caução, correspondente a 45 % (30% + 15%) do montante total, decorridos que 

estão os 2.º e 3.º anos após a receção provisória. Da mesma resultou o auto de vistoria que segue 

junto, no qual se atesta a inexistência de defeitos, podendo, assim, ser libertado o montante 

referido correspondente.» ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 3 de junho de 2019: «Tendo em conta a informação … deve a  mesma ser 

enviada a Reunião da Câmara para que esta possa deliberar a liberação da caução solicitada»;  

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução – n.ºs 2 e 3; ------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 3 de junho de 2019: «À Reunião de Câmara Municipal».  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução de acordo com a informação 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2 – PISTA CICLÁVEL VAGOS – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROJETO DE EXECUÇÃO 

– APROVAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente Projeto de Execução da Pista Ciclável de ligação de Vagos à Zona Industrial de Vagos. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da pista ciclável de 

ligação de Vagos à Zona Industrial de Vagos. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – PISTA CICLÁVEL - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - A17 – ANTEPROJETO – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente Anteprojeto da Pista Ciclável de ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o anteprojeto da pista ciclável de ligação 

da Zona Industrial de Vagos à A17. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PISTA CICLÁVEL - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA 

DA BOA-HORA – PRAIA DA VAGUEIRA - ANTEPROJETO – APROVAÇÃO ----------------------- 

Presente Anteprojeto da Pista Ciclável de ligação da Zona Industrial de Vagos ao Centro Escolar da 

Gafanha da Boa-Hora e à Praia da Vagueira; ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o anteprojeto da pista ciclável de ligação 

da Zona Industrial de Vagos ao Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora e à Praia da Vagueira. ---- 

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DO PARQUE DE CAMPISMO – ANTEPROJETO – 

APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente Anteprojeto de Requalificação da Avenida do Parque de Campismo. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o anteprojeto de Requalificação da 

Avenida do Parque de Campismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – TELEAGÁS – TELEFONE, ELETRICIDADE, ÁGUA E GÁS, LD.ª – PROC.º 56/18 – 

SANCHEQUIAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – ESPAÇOS FLORESTAIS – LOCALIZAÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento, via e-mail, de 22 de maio de 2019, juntando elementos ao processo; ---------------- 

 Informação do CDPOP, de 26 de maio de 2019, concluindo: «Uma vez que se trata de uma 

demolição parcial e recuperação da edificação existente a pretensão poderá ter enquadramento 

no PDM de Vagos, …»; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DU, de 03 de junho de 2019, concluindo: «Tendo em conta a proposta ora 

apresentada, os antecedentes, e o último parágrafo do parecer do Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas, IP, de 5 de novembro de 2018, … a pretensão não se encontra sujeita às 

condicionantes definidas no ponto n,º 4 do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho. Deverá a 

Câmara Municipal, face à localização e à fundamentação de ausência de alternativas 

apresentada pelo requerente, decidir se autoriza a mesma»; -------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 03 de junho de 2019, concluindo: «Concordo com a informação prestada … 

no seguimento da informação do CDPOP, devendo o processo ser submetido a deliberação da 

CM»; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de junho de 2019: «À Reunião da Câmara 

Municipal». ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a localização requerida e o projeto de 

arquitetura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – ÂNGELO ANDRÉ DE OLIVEIRA PINHO – PROC.º 187/18 – SANTA CATARINA – MURO 

DE VEDAÇÃO – LEGALIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ângelo André de Oliveira Pinho, de 24 de maio de 2019, juntando elementos 

relativo ao «projeto de licenciamento do muro de vedação para cumprimento da notificação de 

22 de fevereiro de 2019 e relativa ao processo de contraordenação n.º 15/CO/2019»; ------------- 
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 Parecer do CDPOP, de 20 de fevereiro de 2019, concluindo: «Tendo em conta o estudo da 

envolvente, o caracter da via em questão …, e uma vez que a via em causa foi alvo de uma 

requalificação recentemente onde o eixo sofreu pequenos ajustes e que o alinhamento do muro de 

vedação garante uma coerência e continuidade dos alinhamentos existentes, não se vê 

inconveniente na aceitação da pretensão»; ---------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 11 de junho de 2019, concluindo: «… o presente processo reúne condições 

para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por forma a que a mesma 

decida sobre a legalização das obras realizadas»; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 13 de junho de 2019, concluindo: «Concordo com a informação prestada …, 

sendo de proceder em conformidade …, no que diz respeito à legalização das obras realizadas, 

referentes ao muro de vedação, devendo ser o processo submetido a deliberação da CM.»; ------ 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de junho de 2019: «À Reunião da Câmara 

Municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras realizadas. ------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


