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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2019, de 21 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e oito 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 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 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do senhor Vereador, 

eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, por motivos profissionais. ----------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador Armando José Jesus Vieira.  

Mais deliberou que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família. -------------------------------------- 

Deve o GAP proceder em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias: ----------------------------------------------- 

o Circulação a sul e as implicações das obras na estrada. Existe algum 

descontentamento por parte da população. Pergunta se a Câmara Municipal está 

a olhar para esta situação? --------------------------------------------------------------- 
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o Vias paralelas. A sua reparação implica Trabalhos a Mais? ------------------------ 

o O planeamento apenso ao projeto está a ser cumprido? ---------------------------- 

 Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza (PES) – Tendo em conta que 

a empresa adjudicatária é a mesma que está a executar a obra de Rines – Sanchequias, 

para quando a previsão do início das obras? ----------------------------------------------------- 

 Associações Culturais e Desportivas, bem como IPSS’S. Como estão os pagamentos? -- 

 Ligação A17/ZIV/A25, existe projeto? Gostaria de o consultar. ----------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu pela mesma ordem às questões: -------------------------- 

 Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias: ---------------------------------------------- 

o Já se fizeram algumas pavimentações. A situação dos desvios foi planeada. 

Contudo com o aumento do tráfego dos camiões que estão a trabalhar na 

empreitada as estradas alternativas não aguentam. ---------------------------------- 

o Não foram nem estão a ser realizados Trabalhos a Mais. --------------------------- 

o Existe um valor nesta empreitada para fazer face a algumas reparações que 

surjam. Ao dia de hoje os problemas mais sérios que existiam estão 

minimizados, sendo certo que uma obra destas causará sempre transtornos às 

pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------  

o A empreitada está de facto atrasada. Houve uma reprogramação da mesma. Nas 

últimas semanas com as equipas que estão em obra acredita que parte do atraso 

será minimizada. O empreiteiro sabe que tem de cumprir os prazos de modo a 

não ser penalizado. ----------------------------------------------------------------------- 

 Infraestruturas da Parcela B do PES - De facto a obra foi consignada ao mesmo 

empreiteiro. Houve uma reunião onde ele garantiu que iniciaria a obra no mês de 

fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Associações Culturais e Desportivas, bem como IPSS’S - Daquilo que é legalmente 

obrigatório estamos a cumprir com os pagamentos. -------------------------------------------- 

 No final da reunião o senhor Vereador poderá consultar os traçados que estão definidos 

sobre a Ligação A17/ZIV/A25. ------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Vereador, prof. Pedro Bento teceu algumas considerações sobre o assunto dos pagamentos às 

associações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente as propostas de ATAS n.ºs 24, 25 e 26, de 22 de novembro, 06 e 20 de dezembro de 2018 e 

ATAS n.ºs 01, 02 e 03 de 10, 17 e 31 de janeiro de 2019, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas 

tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada 

tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ------------------------ 

A senhora Vereadora, dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, não votou a proposta da ata n.º 26/2018, de 

20 de dezembro, pois não esteve presente na reunião. -------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo os senhores Vereadores, Dulcínia Martins Sereno e prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento, não votaram a proposta da ata n.º 02/2019, de 17 de janeiro. --------------------------------------------- 

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

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

2 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO – INICIO DE PROCEDIMENTO ----------------------------------------- 

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração e ampliação ao Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 15 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Junto anexa-se a fundamentação para elaboração da alteração/ampliação ao Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, contendo a definição da oportunidade e 

os termos de referência.”; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração e ampliação 

ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, tudo de acordo com a 

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

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

3 – PRID – PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 

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

 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE ---------------------------------------- 

 JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS  

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

 Declarações, de 12 e 14 de fevereiro de 2019, respetivamente, que a seguir se transcrevem: ------ 

“DECLARAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOÃO PAULO DE SOUSA GONÇALVES, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 

declara, para efeitos de instrução do processo de candidatura e comparticipação para execução 

do projeto de Requalificação dos Lagos, a apresentar pela Associação Desportiva e Cultural 

Sosense, no âmbito do PRID-Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que, caso a 

candidatura venha a ser aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a 

execução das respetivas obras, no montante de 40% do valor elegível não comparticipado, até 

ao montante máximo de 25.000,00 (vinte e cinco mil) euros.”; --------------------------------------- 

“DECLARAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOÃO PAULO DE SOUSA GONÇALVES, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 

declara, para efeitos de instrução do processo de candidatura e comparticipação para execução 

do projeto de Reparação da vedação do recinto desportivo no Parque de Jogos José Maria Neto, 

a apresentar pela Juveforce – Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos, no âmbito do 

PRID-Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que, caso a candidatura venha a ser 

aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução das respetivas 

obras, no montante de 40% do valor elegível não comparticipado, até ao montante máximo de 

4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta) euros.”; ------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 18 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Que o prazo para apresentação de candidaturas ao PRID - Programa de Reabilitação de 

Instalações Desportivas terminou no passado dia 15 de fevereiro de 2019; 

2. Que a Associação Desportiva e Cultural Sosense e a Juveforce - Associação Desportiva e 

Cultural de Ponte de Vagos, apresentaram candidaturas para a execução de obras nesse 

âmbito; 

3. O pedido de apoio apresentado pelos clubes acima referidos, apoio esse condicionado à 

aprovação das candidaturas, não tendo sido possível o envio prévio a reunião da Câmara 

Municipal das declarações emitidas para o efeito e que foram anexadas às respetivas 

candidaturas; 

4. Que compete à Câmara Municipal conceder apoio financeiro às entidades, por força do 

disposto na alínea o), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

Face ao exposto e ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 35º, do citado diploma, propõe-se que 

a Câmara Municipal ratifique os compromissos assumidos perante as entidades atrás referidas, 

para financiamento das obras, conforme declarações subscritas pelo Sr. Vice-Presidente da 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de fevereiro de 2019: “À reunião de 

Câmara para ratificação”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os compromissos assumidos perante a 

Associação Desportiva e Cultural Sosense e a Juveforce – Associação Desportiva e Cultural de Ponte 

de Vagos, conforme declarações acima transcritas. -------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Nota justificativa do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários 

de Vagos, de 18 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“NOTA JUSTIFICATIVA 

(A presente Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, conforme 

determina o artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo) 
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§ 1º 

Introdução 

O procedimento de elaboração do Regulamento Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Vagos teve início com a deliberação da Câmara Municipal, de 31/10/2018, com 

base na minha proposta, datada de 25/10/2018. 

O início do procedimento foi divulgado por Aviso publicitado no sítio institucional do Município 

e no jornal “O Ponto”, dando a conhecer da possibilidade de todos os interessados apresentarem 

contributos para a elaboração desse Regulamento, sendo que, no decurso do período que foi 

fixado para o efeito, não foi apresentado qualquer contributo. 

Nos termos da referida proposta, os motivos subjacentes à elaboração desse Regulamento advêm 

da necessidade de se reconhecer o meritório trabalho que os bombeiros voluntários prestam às 

populações, na realização de inúmeras tarefas essenciais, desde a emergência pré-hospitalar, o 

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

bens, entre outras, e, nessas tarefas, arriscando muitas vezes a própria vida. 

Com efeito, é justo que homens e mulheres que se dedicam a esta causa, voluntariamente, sejam 

reconhecidos, valorizados, lembrados, acarinhados e compensados pelo seu esforço e dedicação 

em prol dos outros. 

Por isso, conscientes da importância da atividade desenvolvida pelos bombeiros voluntários, e o 

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

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

voluntariado. 

Com vista a alcançar tal desiderato, o Município de Vagos abraça assim a prerrogativa que é 

concedida pelo nº 2, do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 241/2007, de 21 de junho, na redação atual, 

que aprova os direitos dos bombeiros, e prevê a possibilidade de serem concedidos outros direitos 

que resultem de regulamentos, nomeadamente de esquemas de incentivos ao voluntariado.   

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

concretiza, de forma expressa, a vontade em distinguir, proteger e fomentar a adesão a esta causa, 

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

§ 2º 

Breve descrição do Regulamento 

O Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos está 

estruturado em 4 Capítulos: I-Princípios Gerais; II-Deveres e Direitos; III-Condições e 

Formalidades da Concessão; IV-Disposições Finais. 
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Resumidamente, no que diz respeito ao Capítulo I - Princípios Gerais, estabelece-se que as 

regalias são concedidas aos elementos do corpo dos bombeiros que, cumulativamente, pertençam 

ao quadro de comando ou quadro ativo, constem dos quadros homologados pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil e tenham completado, no mínimo, 2 anos de efetivo serviço, relevando 

o tempo de frequência em estágio, quando este seja seguido de ingresso na carreira. 

No que diz respeito ao Capítulo II – Deveres e Direitos, os beneficiários das regalias estão 

vinculados aos deveres prescritos legalmente no regime jurídico aplicável aos bombeiros, ficando 

excluídos das regalias todos aqueles que se encontrem suspensos, por ação disciplinar ou outra. 

Quanto aos Direitos, houve uma grande preocupação na definição das regalias, de maneira a que 

as mesmas possam ir, efetivamente, ao encontro das reais necessidades dos bombeiros 

voluntários, e que estão elencadas no artigo 4º. 

Assim, de entre essas regalias, salienta-se a adoção de uma medida que tem em vista minimizar 

financeiramente o impacto provocado pela ocorrência de um acidente ou doença no exercício de 

funções de bombeiro, e que permite à Câmara Municipal substituir-se à Seguradora, por 

antecipação, no pagamento das despesas de tratamento, evitando-se assim que o bombeiro tenha 

de suportar esses encargos durante largos períodos de tempo. 

Uma outra medida que merece especial destaque prende-se com a necessidade de incentivar o 

voluntariado em 2 vertentes: a antiguidade e a dedicação. Assim, estabelece-se uma relação 

proporcional que permite, de uma forma crescente, compensar a antiguidade do bombeiro 

voluntário e o número de horas de serviço operacional que o mesmo presta à Associação. Esta 

medida está orientada no sentido do reembolso ou comparticipação nos encargos com o IUC e 

IMI, como forma de compensar as despesas que os bombeiros suportam, por um lado, pela 

utilização das suas viaturas pessoais para se deslocarem para o exercício desse voluntariado e, 

por outro lado, pelo facto de que, enquanto exercem esse voluntariado, não estão a usufruir das 

comodidades do seu lar e do seu relacionamento familiar. 

No que diz respeito ao Capítulo III – Condições e Formalidades da Concessão, prevê-se a 

atribuição aos beneficiários de um Cartão de Identificação, cujo modelo é fixado pelo Presidente 

da Câmara Municipal, que, com a sua apresentação, servirá de título bastante para o bombeiro 

poder beneficiar de algumas regalias. 

Esse Capítulo contempla também as situações em que a concessão das regalias está dependente 

da sua formalização por requerimento, que deverá ser acompanhado dos respetivos documentos 

comprovativos de despesa. 

A este propósito se refere o Capítulo IV, que prevê a possibilidade da Câmara Municipal e a 

AHBVV, mediante protocolo, operacionalizarem e simplificarem procedimentos. 

Por fim, e à semelhança do já previsto no artigo 45º, do Decreto-Lei nº 241/2007, de 21 de junho, 

na sua redação atual, que aprova o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no 

território nacional, também o presente regulamento tem um âmbito extensivo ao órgão executivo 

da AHBVV, relativamente a algumas regalias, como forma de incentivar os mesmos na 
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prossecução da árdua tarefa de gestão, uma vez que, por força do estipulado nos estatutos da 

AHBVV, os mesmos estão impedidos de auferir qualquer remuneração. Contudo, a eficácia desta 

medida só produzirá efeitos a partir do próximo ato eleitoral para eleição dos órgãos sociais. 

§ 3º 

Custos e benefícios 

O artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo determina que os regulamentos são 

aprovados com base num projeto que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 

medidas projetadas. 

Quanto aos custos das medidas projetadas os mesmos serão contabilizados em função da situação 

concreta e pessoal de cada bombeiro, e do respetivo agregado familiar, seja em consideração ao 

atual universo de recursos humanos afetos ao voluntariado na AHBVV, que são cerca de 75 

elementos, seja em consideração a todos aqueles que, no futuro, vierem a exercer o voluntariado. 

Contudo, sempre se dirá o seguinte: 

a) No que diz respeito ao seguro contra acidentes pessoais, os encargos são os correspondentes 

ao pagamento do prémio; 

b) Quanto à redução do valor das taxas, em matéria de urbanismo, trata-se de uma isenção já 

contemplada no nº 9, do artigo 26º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos. 

c) No que diz respeito à redução do pagamento das taxas ou ao acesso gratuito aos equipamentos 

do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, os custos estão quantificados na Tabela de Taxas, 

que é objeto de atualização anual; 

c) Relativamente às comparticipações inerentes à atribuição do Escalão A, no âmbito da ação 

social, esses custos são variáveis em função do agregado familiar, designadamente do número de 

descendentes diretos dos bombeiros. Atualmente, os montantes são os seguintes: alimentação – 

100%; livros – 100%; material escolar - €16,00; visitas de estudo - €20,00. 

d) Quanto aos custos em matéria de AAAF, ATL e CAF, os montantes são também variáveis, 

consoante a natureza do agregado familiar. 

e) Quanto aos custos subjacentes ao reembolso ou comparticipação em sede de IMI e IUC, os 

mesmos são também variáveis, porquanto estão diretamente associados ao património pessoal de 

cada bombeiro e estarão dependentes do tempo de serviço prestado à AHBVV e ao número de 

horas de serviço de voluntariado que prestam anualmente. 

Quanto aos benefícios das medidas projetadas, os mesmos são de valor indeterminado, por tudo 

o que atrás foi descrito no 1º parágrafo.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Proposta do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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“REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS  

Nota justificativa 

Os Bombeiros Voluntários são a expressão evidente dos valores que se pretende para uma 

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

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

É unânime que os Bombeiros Voluntários prestam um meritório trabalho às populações, 

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

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

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

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

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

outros. 

Conscientes da importância da atividade desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários, e o risco 

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

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

voluntariado. 

O presente Regulamento de Concessão de Regalias Sociais a conceder aos bombeiros voluntários 

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

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

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, e do estabelecido no nº 1 e nas alíneas h) e j), do nº 2, do 

artigo 23º, alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e u), do nº1, do artigo 33º, do Anexo I, da 

lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado o presente regulamento pela Assembleia 

Municipal de vagos, na sessão de _____ de _____________ de 2019, sob proposta da Câmara 

Municipal de ____ de __________ de 2019. ---------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CAPÍTULO I 

Princípios gerais 

ARTIGO 1º 

Objetivo 

O presente regulamento tem por objetivo definir, no âmbito das políticas sociais do município, 

um conjunto de incentivos e regalias inerentes ao exercício de voluntariado na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos (AHBVV). 

                Artigo 2º 

Âmbito 

1- O presente regulamento aplica-se a todos os elementos pertencentes ao corpo dos bombeiros, 

que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Pertencer ao quadro de comando ou quadro ativo; 

b) Constar dos quadros homologados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

c) Ter completado, no mínimo, 2 anos de serviço efetivo no quadro de comando ou quadro 

ativo, em situação de atividade.  

2- As disposições do presente regulamento não se aplicam aos bombeiros que se encontrem 

suspensos por ação disciplinar ou outra. 

3- Para efeitos do disposto na alínea c), do nº 1, releva o tempo de frequência em estágio, quando 

seguido de ingresso na carreira. 

CAPÍTULO II 

Deveres e direitos 

Artigo 3º 

Deveres 

No exercício das suas funções os beneficiários deste regulamento estão vinculados ao 

cumprimento dos deveres prescritos legalmente no regime jurídico aplicável aos bombeiros, e 

designadamente: 

a) Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos atos por 

si praticados; 
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b) Atuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correção; 

c) Cooperar, ao nível municipal e distrital, através da AHBVV, com os organismos de 

proteção civil nas diversas iniciativas que visem melhorar a proteção das populações e 

seus bens. 

Artigo 4º 

Direitos e regalias 

Os bombeiros voluntários da AHBVV que reúnam os requisitos constantes do nº 1, do artigo 2º, e 

que, consequentemente, cumpram o tempo mínimo obrigatório de serviço operacional nos termos 

legalmente previstos, beneficiam das seguintes regalias: 

1- Seguro contra acidentes pessoais em consequência de acidente ou doença no exercício de 

funções de bombeiro, com cobertura para os seguintes riscos: 

a) Morte ou invalidez permanente; 

b) Incapacidade temporária parcial ou total; 

c) Despesas de tratamento e transporte; 

d) Despesas de funeral. 

2- O adiantamento de uma verba, até ao montante máximo de €500,00, como antecipação do 

pagamento pela seguradora das despesas de tratamento, em consequência de acidente pessoal no 

exercício de funções de bombeiro. 

 3- Redução de 50% do pagamento das taxas relativamente a obras de construção, reconstrução, 

alteração, conservação e ampliação, destinadas a habitação própria e permanente no Município 

de Vagos. 

4- Acesso gratuito aos equipamentos do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, nos horários 

previamente convencionados entre a Câmara Municipal e a AHBVV. 

5- Redução de 25% do pagamento de todas as taxas inerentes à utilização individual dos 

equipamentos do Complexo Desportivo Municipal de Vagos. 

6- Acesso gratuito aos espetáculos e iniciativas de caráter desportivo e cultural, promovidas pela 

CMV e para os quais haja lugar ao pagamento de bilhete de ingresso. 
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7- Prioridade na atribuição de habitação social, promovida pela CMV, quando em igualdade de 

condições sociais e de candidatura. 

8- Beneficiar das comparticipações inerentes à atribuição do escalão A, no âmbito da ação social 

escolar, aos descendentes diretos dos bombeiros, independentemente do escalão do abono de 

família de que forem beneficiários. 

9- Redução de 25% no preço das atividades organizadas pela CMV, com referência aos 

descendentes diretos dos bombeiros, nos períodos das férias escolares. 

10- Desconto ou reembolso de 25%, consoante a situação, na mensalidade devida pela frequência 

das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF). 

11- Reembolso de 25% na mensalidade devida pela frequência das Atividades de Animação de 

Tempos Livres (ATL) e Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF). 

12- Reembolso do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) liquidado, referente a um prédio 

urbano, destinado a habitação própria e permanente do bombeiro, nos termos do disposto nos 

números 1 a 3, artigo 8º. 

13- Comparticipação no valor pago de Imposto Único de Circulação (IUC) referente a uma 

viatura de beneficiário, nos termos do disposto nos números 1, 4 e 5, artigo 8º. 

Artigo 5º 

Extensão de regalias 

As regalias referidas nos números 5 e 6 do artigo anterior são extensíveis aos elementos do 

agregado familiar que sejam menores de idade, e ao cônjuge. 

CAPÍTULO III 

Condições e formalidades da concessão 

Artigo 6º 

Cartão de Identificação 

1- Os beneficiários do regime do presente regulamento serão titulares de Cartão de 

Identificação, emitido pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

2- A emissão do Cartão de Identificação é requerida junto dos serviços municipais, em 

requerimento próprio, devendo os interessados fazer a entrega de duas fotografias tipo passe e de 
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uma declaração emitida pelo Comandante da Corporação de Bombeiros da AHBVV, 

comprovativa de que o requerente preenche os requisitos constantes do nº 1, do artigo 2º. 

3- O Cartão de Identificação é pessoal, intransmissível, válido por três anos e, logo que o 

bombeiro se encontre na situação de inatividade no quadro, deverá ser devolvido à corporação 

que o remeterá de imediato à Câmara Municipal. 

4- O modelo de Cartão de Identificação será fixado pelo Presidente da Câmara Municipal e 

conterá obrigatoriamente o número do cartão, o logotipo do Município, a fotografia do bombeiro, 

o primeiro e último nome do titular, o posto e a inscrição “Município de Vagos – Bombeiro 

Voluntário”, a data de validade e a assinatura do Presidente da Câmara Municipal. 

5- A renovação do Cartão de Identificação deverá ser requerida até 30 dias antes de caducar a 

respetiva validade. 

Artigo 7º 

Condições gerais da concessão dos direitos e regalias 

1- Para efeitos do disposto nas alíneas a), b) e c), do nº 1, do artigo 4º, os riscos e capital seguro 

são os constantes da legislação em vigor, presentemente previstos na Portaria nº 123/2014, de 19 

de junho, ficando a AHBVV obrigada a remeter à Câmara Municipal de Vagos, trimestralmente, 

uma relação atualizada dos elementos que devem constar da apólice e em que situação, 

devidamente validada pelo Comandante Operacional Distrital, sem prejuízo de, a todo o tempo e 

sempre que ocorram movimentos do quadro (novas entradas e saídas), comunicar à Câmara 

Municipal, no prazo máximo de dois dias úteis, os nomes dos respetivos bombeiros. 

2- O capital seguro respeitante ao disposto na alínea d), do nº 1, do artigo 4º, é fixado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 

3- Para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 4º, o bombeiro fica vinculado ao cumprimento dos 

procedimentos adotados entre a Câmara Municipal e a Seguradora, e designadamente proceder 

ao reembolso das importâncias pagas a título de adiantamento, sob pena de se fazer cessar, com 

efeitos imediatos, todas e quaisquer regalias concedidas ao abrigo do presente regulamento. 

4- A concessão dos direitos e regalias constantes dos números 3, 8 a 13, do artigo 4º, é efetuada 

mediante requerimento do interessado. 
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5- As regalias constantes dos números 4, 5 e 6, do artigo 4º, são concedidas mediante a 

apresentação do Cartão de Identificação. 

Artigo 8º 

Condições especiais da concessão dos direitos e regalias 

1- O reembolso ou comparticipação a que se referem os números 12 e 13, do artigo 4º, será 

concedido em função do número de anos de serviço de voluntariado (AS) e do número de horas 

de serviço operacional do bombeiro (NH), que inclui a instrução, tendo em conta a seguinte 

ponderação: 

 a) AS – Número de Anos de Serviço: 

  Superior a 2 e inferior a 5 – 50% 

  Igual ou superior a 5 e inferior a 15 – 75% 

  Igual ou superior a 15 – 100% 

 b) NH – Número de Horas de Serviço Operacional: 

  Igual ou superior a 200h e inferior a 300h – 50% 

  Igual ou superior a 300h e inferior a 400h – 75% 

  Igual ou superior a 400h – 100% 

2- Para o apuramento do montante do reembolso a que se refere o nº 12, do artigo 4º, será 

considerado o valor patrimonial do prédio, ao qual será atribuído um valor de referência (VR), 

nos seguintes termos: 

 a) Valor patrimonial até €100.000,00: VR=100% do IMI pago; 

 b) Valor patrimonial de €100.000,01 até €200.000,00: VR=90%, ou o valor máximo de 

referência da alínea anterior, se este for maior; 

 c) Valor patrimonial superior a €200.000,00: VR= Valor máximo de referência da alínea 

anterior. 

3- O montante do reembolso (R) em sede de IMI é apurado com base na seguinte fórmula: 

R= [(VR x AS) + (VR x NH)] / 2 
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4- Para o apuramento do montante da comparticipação a que se refere o nº 13, do artigo 4º, será 

considerado o valor do Imposto Único de Circulação (IUC) efetivamente pago, ao qual será 

atribuído um valor de referência (VR), nos seguintes termos: 

a) Valor do IUC até €400,00: VR=100% do IUC pago; 

b) Valor do IUC superior a €400,00: VR= Valor máximo de referência da alínea anterior. 

5- O montante da comparticipação (C) em sede de IUC é apurado com base na seguinte fórmula: 

C= [(VR x AS) + (VR x NH)] / 2 

Artigo 9º 

Documentos comprovativos 

Os reembolsos e comparticipações concedidos ao abrigo do presente regulamento são concedidos 

pela Câmara Municipal e carecem da apresentação dos respetivos documentos comprovativos da 

despesa efetuada e dos correspondentes documentos que legitimam a concessão dos direitos e 

regalias, podendo o Presidente da Câmara Municipal, em caso de dúvida, promover todos os 

meios que legalmente entenda convenientes e necessários à verificação dos pressupostos em que 

assentam essa legitimidade. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Artigo 10º 

Outros benefícios ou incentivos 

Os direitos e regalias previstas no presente regulamento não são acumuláveis com outros 

benefícios ou incentivos que possam ser atribuídos. 

Artigo 11º 

Cessação das regalias 

1- As regalias atribuídas ao abrigo do presente regulamento cessam imediatamente com a 

verificação de alguma das seguintes situações: 

a) Por morte do beneficiário; 

b) Com a cessação das funções de bombeiro voluntário, exceto em caso de doença grave ou 

inatividade por acidente decorrente da função; 
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c) Prestação de falsas declarações à Câmara Municipal; 

d) Caso o beneficiário faça uso imprudente ou indevido do cartão de identificação; 

e) Caso se verifique alguma circunstância que ponha em causa irreversivelmente a 

credibilidade ou idoneidade do beneficiário, designadamente pela prática de ilícito 

disciplinar ou penal, a título de dolo ou negligência, ouvida a Direção e Comando da 

AHBVV. 

2- Na situação precisa da exceção prevista na alínea b), do número anterior, a percentagem 

respeitante ao Número de Horas de Serviço Operacional (NH), a considerar para efeitos de 

aplicação das fórmulas previstas nos números 3 e 5, do artigo 8º, será de 50%, caso o número de 

horas efetivamente prestado tenha sido inferior a 200 horas. 

Artigo 12º 

Operacionalização 

1- Os modelos de requerimento e documentos instrutórios necessários à tramitação processual 

dos procedimentos inerentes à concessão das regalias previstas no presente regulamento são 

aprovados pelo Presidente da Câmara Municipal. 

2- Para efeitos do disposto no número anterior, poderá a Câmara Municipal e a AHBVV 

estabelecer uma parceria protocolar tendo em vista a simplificação e operacionalização dos 

procedimentos. 

Artigo 13º 

Extensão do âmbito de aplicação 

1- O disposto nos números 1, 3, 4, 6, 12 e 13, do artigo 4º, do presente regulamento, aplica-se aos 

elementos que integram o órgão executivo da AHBVV, nas condições previstas para os bombeiros 

voluntários do quadro ativo e de comando, nos seguintes termos: 

a) Não é aplicável o disposto no artigo 5º, do presente regulamento; 

b) A percentagem correspondente a AS e NH, a considerar para efeitos de aplicação das 

fórmulas previstas nos números 3 e 5, do artigo 8º, é de 50%. 

2- O disposto no número anterior produz efeitos após a tomada de posse no cargo, em 

consequência do próximo ato eleitoral que vier a decorrer no âmbito da AHBVV. 
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Artigo 14º 

Encargos financeiros 

Os encargos financeiros a suportar pela Câmara Municipal de Vagos em resultado da execução 

do presente regulamento serão cobertos pela rubrica “Outros apoios sociais às famílias”, do 

Orçamento Municipal. 

Artigo 15º 

Delegação de competências 

As competências atribuídas pelo presente regulamento à Câmara Municipal ou ao Presidente da 

Câmara Municipal podem ser delegadas e subdelegadas nos termos previstos na lei. 

Artigo 16º 

Integração de lacunas 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento, que não 

possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, 

são decididas por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

Artigo 17º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente regulamento é revogado o nº 9, do artigo 26º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos, aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão de 30/06/2015, e publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 148, de 31 

de julho de 2015. 

Artigo 18º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte à sua publicação no 

Diário da República.”; --------------------------------------------------------------------------------------- - 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de fevereiro de 2019: “À Reunião de CM”. ---- 

A Câmara Municipal, para efeitos do disposto na alínea g), do nº1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Nota Justificativa acompanha a aprovação do projeto de regulamento, em cumprimento do disposto no 

artigo 99º, do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------ 
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Deve a DCAJ, 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 20 de fevereiro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 433.240,74 € (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta euros e setenta e quatro 

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 28 de janeiro a 15 de 

fevereiro de 2019 – 06 despachos. -------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 03 a 15 de fevereiro 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 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – RITMO 

DAS FORMAS – CLUB DE DANÇA – 3º RF VAGOS OPEN 2019 ----------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 18 de fevereiro de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no valor 

de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização da 

atividade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 506, no valor de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); -------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 18 de fevereiro de 2018: “À Reunião 

Câmara.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 12.500,00 € (doze 

mil e quinhentos euros) e o respetivo apoio logístico/técnico, ao Ritmo das Formas – Club de Dança, 

para a realização do 3.º RF Vagos Open 2019. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

5 – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – 2019 ------------------------------------------------------ 

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

 Normas de Participação do Concurso Literário “João Grave” - 2019, que a seguir se transcrevem:  

“Concurso Literário “João Grave” 

2019 

Normas de participação 

Secção I 

Introdução 

A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense e parceira da 

Comunidade Educativa do Concelho, e a Rede de Bibliotecas de Vagos pretendem desenvolver 

um papel ativo, na promoção pela escrita. O presente regulamento define as normas que regem o 

Concurso Literário João Grave. 

Secção II 

Disposições Gerais 

Subsecção I 

Objeto 

É objeto do presente concurso incentivar a criação e divulgação literária em língua portuguesa, 

de e para a população escolar do Concelho de Vagos. 

Subsecção II 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

• Desenvolver e consolidar competências de utilização eficaz da palavra escrita; 

• Incentivar a criatividade; 
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• Estimular o envolvimento, efetivo, da população escolar; 

• Desenvolver e consolidar competências em diferentes vertentes literárias; 

• Valorizar e promover as diferentes formas de expressão escrita no Concelho de Vagos. 

Subsecção III 

Entidade Organizadora 

Promovem o presente concurso a Câmara Municipal de Vagos e a Rede de Bibliotecas de Vagos. 

Subsecção IV 

Destinatários 

1. O presente concurso destina-se a toda a população escolar do Concelho de Vagos, sendo, a 

mesma, distribuída pelas seguintes categorias: 

1. Categoria A – Alunos da educação pré-escolar do Concelho de Vagos; 

2. Categoria B – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

3. Categoria C – Alunos do 2.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

4. Categoria D – Alunos do 3.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

5. Categoria E – Alunos do ensino secundário do Concelho de Vagos; 

6. Categoria F - Alunos com Currículo Específico Individual (CEI) do Concelho de 

Vagos. 

2. Os participantes assumem o compromisso de conhecer e acatar todas as disposições do 

presente regulamento. 

Subsecção V 

 Modalidades: prosa e poesia. 

Prémios, diplomas e certificados 

1. Os prémios a atribuir no Concurso Literário João Grave para cada categoria são os seguintes: 

1.1 Categoria A – um prémio patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, para o 

Jardim-de-infância vencedor, no valor de 150€; 

1.2 Categoria B – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 
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1.3 Categoria C – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.4 Categoria D – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.5 Categoria E – ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.6 Categoria F - ao vencedor, um prémio patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola 

de Vagos, no valor de 100€; à escola do vencedor, um prémio patrocinado pela Câmara 

Municipal de Vagos, no valor de 100€. 

2. Os alunos, residentes em Vagos, que frequentem escolas fora do concelho serão integrados na 

categoria correspondente ao seu nível de ensino, ficando desde já determinado que não será 

atribuído prémio à escola que frequentam. 

3. A divulgação dos vencedores e a cerimónia de entrega dos prémios ocorrerá durante o mês de 

maio, em dia a definir, e será publicado no portal da Rede de Bibliotecas de Vagos (rbv.cm-

vagos.pt), assim como, na página da Câmara Municipal de Vagos (www.cm-vagos.pt). 

4. Todos os premiados serão notificados, por escrito, nos três dias úteis imediatamente 

antecedentes à cerimónia de entrega dos prémios. 

5. Caso o Júri o entenda, poderão ser atribuídas menções honrosas em cada categoria do presente 

concurso. 

6. Aos premiados será distribuído um diploma e a todos os concorrentes um certificado de 

participação. 

7. Os prémios patrocinados pela Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, a título individual, 

correspondem a um Tablet no valor aproximado de 100€ cada um. 

8. Os prémios patrocinados pela Câmara Municipal de Vagos, a atribuir à escola do vencedor, 

destinam-se a aquisição de livros para as respetivas bibliotecas escolares. 
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Secção III 

Disposições Específicas 

Subsecção I 

Entrega dos trabalhos 

1. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até ao dia 30 de abril: 

a) Em mão, na Biblioteca Municipal de Vagos, durante o horário de expediente: segunda 

a sexta-feira, entre as 10:00 e as 16:00 horas; 

b) Via correio, através de carta registada, com aviso de receção, dirigida a: 

Concurso “João Grave” 

Biblioteca Municipal de Vagos 

Av. Dr. Lúcio Vidal 46, 

3840-401 Vagos 

2. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues ou enviados em envelope fechado, contendo no 

seu exterior, apenas, a inscrição do pseudónimo no espaço destinado ao remetente (ver Subsecção 

III). 

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de receção seja posterior à data limite para a entrega 

dos mesmos. 

Subsecção II 

Receção dos Trabalhos 

1. Os trabalhos entregues em mão na Biblioteca Municipal João Grave - Vagos serão numerados 

por ordem de chegada, na frente do concorrente. 

2. As propostas remetidas por correio, registadas com aviso de receção, serão numeradas com o 

número de entrada de correspondência respetivo. 

Subsecção III 

Tema e Condições de Participação  

1. Os trabalhos apresentados deverão estar subordinados ao tema: “ Histórias da minha rua” 

2. Para cada categoria serão aceites trabalhos nas seguintes condições: 

2.1 Categoria A – Podem participar todos os Jardins-de-infância do Concelho de Vagos, 

devendo a sua participação ser efetuada em grupo (nas modalidades – pequeno grupo 
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ou grande grupo). O (s) texto (s) deverão ser produzidos pelas crianças, sendo transcritos 

pelo(a) Educador(a). 

2.2 Categoria B – Podem participar todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do 

Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.3 Categoria C – Podem participar todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico do 

Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.4 Categoria D – Podem participar todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico, do 

Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.5 Categoria E – Podem participar todos os alunos do ensino secundário ou profissional 

do Concelho de Vagos, de forma individual. 

2.6 Categoria F – podem participar todos os alunos com Currículo Específico Individual 

(CEI) do Concelho de Vagos, de forma individual. 

b) Os trabalhos dos alunos CEI podem também ser escritos com recurso a um 

Sistema de Comunicação Alternativo e Aumentativo. 

c) Os textos produzidos pelos alunos CEI podem ser elaborados através do 

dispositivo didático "Ditado ao Adulto". 

3. Para os trabalhos escritos, o texto deverá ter até 10 páginas A4 (incluindo ilustrações), com 

um espaçamento de 1,5 linhas, com tipo de letra “Arial”, tamanho 12, espaçamento "normal". Os 

trabalhos deverão ser entregues num envelope fechado, identificado no exterior apenas com o 

pseudónimo. O texto original deve ser enviado, num ficheiro de formato Microsoft Word (.doc / 

.docx) Rich Text Format (.rtf) ou PDF, para o correio eletrónico do concurso: 

concursojoaograve@gmail.com 

4. Entrega de trabalhos: os trabalhos devem vir acompanhados por um envelope fechado, 

contendo no exterior apenas o pseudónimo e no interior a identificação do autor, com os seguintes 

dados: 

a) Nome; 

b) Data de Nascimento; 

c) Número de Telefone; 

mailto:concursojoaograve@gmail.com
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d) Correio eletrónico; 

e) Morada; 

f) Nome da Escola; 

g) Ano de Escolaridade; 

h) Turma 

5. Os dados de identificação indicados no ponto anterior são obrigatórios, sendo que a sua 

omissão resultará na exclusão do concurso. 

6. No exterior de todos os envelopes deverá constar o pseudónimo com que se assinou o texto e a 

categoria em que concorre. 

7. No trabalho não deverá constar nenhum elemento identificativo do autor, à exceção do 

pseudónimo, sob pena de exclusão do concurso. 

Subsecção IV 

Do Júri 

1. Composição do Júri: Um representante da comunidade local (Escritor (a) ); Um representante 

da Câmara Municipal; Um representante da Caixa de Credito Agrícola de Vagos; Os Professores 

bibliotecários da Rede de Bibliotecas de Vagos. 

2. Caberá ao Júri decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento. 

3. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

4. O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não apresentem, 

na sua opinião, a qualidade necessária. 

5. Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao secretariado 

do concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção dos textos. 

Subsecção V 

Apreciação dos Textos 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo Júri, quanto aos seguintes critérios 

de apreciação: 

• Adequação ao tema proposto; 

• Originalidade; 

• Criatividade; 

• Organização/composição. 
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Secção IV 

Direitos Intelectuais e de Utilização 

Subsecção I 

Direitos de Autor 

1. Só serão aceites trabalhos inéditos. 

2. O plágio, cópia ou uso indevido de obras conhecidas será punido com a desqualificação do 

trabalho a concurso. 

Subsecção II 

Direitos de Utilização 

Todos os trabalhos admitidos a Concurso poderão ser utilizados, de forma gratuita, pela Câmara 

Municipal de Vagos em todas e quaisquer atividades futuras, encarregando-se esta de identificar 

os respetivos autores.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 503, no valor de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros); ----------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de fevereiro de 2019: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação do concurso 

literário “João Grave” – 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA, 

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

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

 Informação/Proposta do NAS, de 14 de janeiro 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 

Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, 



 
 

Ata n.º 05/2019, de 21 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

26 

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, que se 

transcreve: 

“ 1. No âmbito das medidas da ação social escolar do Município de Vagos, destinadas a alunos 

da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico se apliquem as disposições do artigo 

12.º do Despacho n.º 8452 – A/2015, de 31 de julho, na sua redação em vigor e aplicável 

possibilitando a candidatura a apoios da ação social escolar de alunos pertencentes a agregados 

familiares que se encontram em Portugal, sem que possuam título válido para a entrada, 

permanência ou residência em território nacional e que se encontrem matriculados em 

estabelecimentos de educação e ensino do concelho. 

2. Todas as candidaturas para apoios de ação social escolar apresentadas sejam analisadas e 

sujeitas a um Relatório de Ação Social que indique da necessidade de atribuição do apoio, 

devendo este relatório ser apresentado à Câmara Municipal para deliberação quanto ao mesmo.” 

Considerando que continuam a chegar famílias, vindas da Venezuela e Brasil, na sua maioria 

ainda sem autorização de residência em território português, sem emprego e sem condições 

económicas para garantir a subsistência dos agregados familiares, é urgente dar resposta aos 

pedidos de atribuição dos apoios da ação social escolar, aos alunos oriundos destas famílias e 

que apresentaram candidatura a esta medida. 

Após avaliação de cada uma das candidaturas apresentadas, com realização de visita 

domiciliária, sempre que a situação o justificava, foi elaborada a Grelha de Apoio abaixo, com 

os dados dos alunos candidatos e a proposta do apoio a atribuir.  

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

Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pelos encarregados 

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

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

1 - A atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, 

aos alunos constantes na Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita 

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

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

de Ensino 

 

 

Nome do/a aluno/a 

 

Data da 

avaliação 

Reúne 

critérios 

de 

avaliação 

 

Escalão 

a 

atribuir 

 

Data de 

início do 

benefício 

J.I. de Vagos Alan Mateo da Silva 

Espitia 

13/02/2019 Sim A Fevereiro 

EB1 de Fonte 

de Angeão 

Bernardo 

Chimbioputo Segunda 

Bastos 

12/02/2019 Sim A Fevereiro 

J.I. Vagos Bianca Trindade 

Sotero Leite 

12/02/2019 Sim A Fevereiro 

J.I. Fonte de 

Angeão 

Francielle Victoria C. 

Segunda Bastos 

12/02/2019 Sim A Fevereiro 

J.I. Vagos Guilherme Trindade 

Sotero Leite 

12/02/2019 Sim A Fevereiro 

J.I. Vagos Juan Diego Ulacio de 

Jesus 

12/02/2019 Sim A Fevereiro 

J.I. Vagos Letícia Duarte 

Barbosa 

12/02/2019 Sim  A Fevereiro 

EB1 de Vagos Sofia Martins dos 

Santos 

13/02/2019 Sim  A setembro 

2018 

EB1 Boa Hora Tiago Rafael Couto 

Scaldaferri Filho 

12/02/2019 Sim  A Fevereiro 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 15 de fevereiro de 2019: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios, no âmbito da 

Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, aos alunos constantes na Grelha de Apoio, com 

a atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar das refeições a título gratuito, 

no período indicado e referente ao presente ano letivo. --------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 05/2019, de 21 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

28 

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

7 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 1.000.000,00 € (UM MILHÃO DE EUROS) – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – 

RINES – SANCHEQUIAS – APROVAÇÃO DE MINUTA DE 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: ------------------------------------------------------------- 

“MINUTA DE CONTRATO DE CRÉDITO A MÉDIO / LONGO PRAZO 

(Abertura de Crédito) 

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 António Rui Silva Vieira e por Mário Luís Oliveira Gala 

Mexia Leitão, na qualidade de procuradores e com poderes para o ato;  

E: 

Município de Vagos, pessoa coletiva número 506912833, 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, até ao montante de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros), para financiamento do projeto de “Beneficiação da EM 598 – 

Rines – Sanchequias”. 

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. 

(ii) Contrato: o presente Contrato de concessão de Crédito. 
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(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. 

(vii) RFAL: Designa a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 

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 referencia 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) 

1. O Banco concede ao Município um Crédito, na modalidade de abertura de crédito, até 

ao montante global de € 1.000.000,00  (um milhão de euros). 
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2. A não utilização, pelo Município, do montante total do Crédito, nos termos definidos no 

número 1. da subsequente Cláusula Quarta, faz reduzir o montante do Crédito ao valor 

efetivamente utilizado. 

Terceira 

(Prazo e Finalidade) 

1. O Crédito é concedido pelo prazo de 20 (vinte) anos. 

2. O Crédito destina-se ao financiamento do projeto de “Beneficiação da EM 598 – Rines 

– Sanchequias”.  

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. A utilização do Crédito será efetuada, mediante Crédito na Conta DO, no prazo máximo 

de 18 (dezoito) meses, contados desde a data de emissão do Visto do Tribunal de Contas 

ao presente Contrato, desde que estejam verificadas todas as condições de utilização 

previstas no número 6 da presente cláusula.  

2. Cada um dos desembolsos deverá ser solicitado por ofício do Município, para a 

finalidade contratualmente prevista, e ficará sujeito ao acordo expresso do Banco. 

3. 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. 

4. O Município confessa-se, desde já e incondicionalmente, devedor ao Banco das 

importâncias que venha a utilizar nos termos dos números anteriores, bem como dos 

juros que as mesmas importâncias venham a vencer e, ainda, das despesas e encargos 

estipulados no presente Contrato. 

5. 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. 

6. 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) 

1. Sobre os montantes de capital devidos, em cada momento, 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 0,89% (zero virgula oitenta e 

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

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.  

Sexta 

(Contagem e Pagamento de Juros e Reembolso de Capital) 

1. Durante o período de utilização, sobre o montante de capital efetivamente utilizado 

vencer-se-ão juros, contados dia a dia com referência de períodos de contagem de juros 

semestrais, sendo calculados na base dos dias efetivamente decorridos e de um ano de 

360 dias à taxa estabelecida na anterior Cláusula Taxa de Juro, que serão pagos 

semestral e postecipadamente.  

2. Sem prejuízo do disposto no anterior número 1 relativamente ao pagamento de juros 

durante o período de utilização do Crédito, o capital e os demais juros serão pagos em 

37 prestações semestrais, postecipadas, iguais e sucessivas de capital e juros ao saldo, 

vencendo-se a primeira 24 meses a contar da data em que tenha sido obtido o Visto do 

Tribunal de Contas. 

3. A antecipação da amortização, total ou parcial, do presente empréstimo, sem qualquer 

penalização para o Município, só poderá ocorrer no final de cada período de contagem 

de juros, sendo necessário um aviso prévio do Município, nesse sentido, com um mínimo 

de 30 (trinta) dias relativamente a essa data. 

4. 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 
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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 

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 de € 1.000,00 (mil euros), a 

debitar antecipadamente na data da 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 artº. 9º do 

Decreto-Lei 58/2013 de 8 de maio, cujos valores mínimos 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. 

4. Será também da responsabilidade do Município o pagamento de quaisquer impostos, 

taxas, emolumentos e outros encargos, presentes e futuros, exigíveis pela execução do 

Contrato ou dos pagamentos a efetuar pelo Município, deles derivados ou com eles 

conexos. 

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. 
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Décima  

(Declarações e Obrigações do Município) 

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. 

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; 

d) Banco Europeu de Investimento: dá a sua autorização a que o presente Crédito 

seja ou venha a ser incluído em contratos de financiamento do Banco Europeu 

de Investimento ao Banco. 

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: 
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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, além 

de suspender de imediato o direito do Município utilizar o Crédito, 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. 
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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 fica expressa, irrevogável e incondicionalmente, e desde já, autorizado a, em 

qualquer momento, ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual no presente 

Contrato. 

3. 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 21/2008, do Banco de Portugal, o Banco comunicará mensalmente 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: 
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- Banco: 

 Banco BPI, SA. 

 Rua Visconde da Luz, 44 

 3000-414 Coimbra, 

 Fax número: 239 835 657 

- Município: 

Município de Vagos 

Rua da Saudade 

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

autorizar, 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, a celebração do 

Contrato de Crédito, indicando, designadamente, o montante, a finalidade e 

a adjudicação do Crédito ao Banco BPI; e 

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. 

3. A não entrega ao Banco, até 30 de Junho de 2019, 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 deles 

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

disposto no artigo 71º do Código de Processo Civil. 

Décima Nona 

(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.”; --------------------- 

 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 07 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“A presente minuta está de acordo com as condições aprovadas em reunião de C.M. de 

7/2/2019.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 18 de fevereiro de 2018: “À Reunião de CM para 

aprovar”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO PARA 

SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA DO EMPRÉSTIMO PAEL (PROGRAMA DE APOIO À 

ECONOMIA LOCAL) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 15 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“No âmbito da adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) o Município contratou 

no ano 2012 contratou um empréstimo de médio/longo prazo com a Direção-Geral de Tesouro e 

Finanças para pagamento de dívidas vencidas nos termos da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. 

Este empréstimo, com um período de amortização de 14 anos, totalizou 3.551.942,85 € e foi 

utilizado no ano 2013 em duas tranches sendo a primeira de 2.487.651,50 € e a segunda de 

1.064.291,35 € com taxas de juro fixas de 2,64% e 2,74%, respetivamente. À data atual o valor 

em dívida do empréstimo é de 2.052.206,25 € sendo o prazo de amortização remanescente de 8 

anos (16 prestações). ------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o artigo 51.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, os municípios 

podem contrair empréstimos a médio e longo prazos para substituição de dívida no caso da sua 

dívida total (conforme é definida no artigo 52.º do RFALEI) ser inferior a 2,25 vezes a média da 

receita líquida cobrada nos três exercícios anteriores e desde que: ------------------------------------ 

i. Com a contração do novo empréstimo o valor atualizado dos encargos totais com o novo 

empréstimo, incluindo capital, juros, comissões e penalizações, seja inferior ao valor 

atualizado dos encargos totais com o empréstimo a liquidar antecipadamente; 

ii. Não aumente a dívida total do município; 

iii. Diminua o serviço da dívida do município. 

Uma vez cumprida a condição inicial para a contração de empréstimo de médio e longo prazo 

para a substituir a dívida do empréstimo PAEL (o valor de 2,25 vezes a média da receita corrente 

líquida cobrada nos três exercícios anteriores é de 26,7 milhões de euros sendo a dívida total 

estimada do município em 31.12.2018 de cerca 12,1 milhões de euros) e tendo em consideração 

a sua taxa e juro e as que são atualmente apresentadas pelo mercado, existem condições para 

assegurar um financiamento mais vantajoso, libertando recursos financeiros, inclusivamente com 

a possibilidade de aumentar o prazo de amortização, sendo as condições referidas em ii e iii 

aferidas com as propostas concretas. -----------------------------------------------------------------------    

Uma vez que a próxima prestação do empréstimo vence em 15 de maio de 2019 com uma 

amortização de capital de 128.262,90 €, é razoável admitir que o valor da operação se fixe em 

1.923.943,35 €, tendo em consideração todas as aprovações necessárias, incluindo o visto prévio 

do Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere dar a início a um processo de contração de 

empréstimo bancário de médio e longo prazos para substituição da dívida do empréstimo PAEL 

ao abrigo do nº 1 do artigo 51.º do RFALEI, consultando no mínimo três instituições financeiras 

nas seguintes condições: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 a) Montante: até 2.052.206,25 €;  

 b) Prazo de amortização: 12 anos (sem período de carência de capital); 

c) Utilização: imediata, para liquidação antecipada do empréstimo PAEL contraído 

junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças;  

 d) Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros; 

 e) Pagamento de juros: semestrais postecipados; 

 f) Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida do respetivo spread; 

g) Adjudicação: proposta financeiramente mais vantajosa para o município, isto é com 

o menor valor global implícito de encargos (juros, comissões e demais encargos), 

reservando-se ao direito de não proceder à adjudicação. 

Propõe-se igualmente que seja nomeado o seguinte júri do procedimento: --------------------------- 

 - Presidente: Luís Nuno André 

 - Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

 - Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

 - Vogal suplente: José Ascenso Mota.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 18 de fevereiro de 2018: “À Reunião de C.M.”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um procedimento de 

contração de empréstimo bancário de médio e longo prazo para substituição da dívida do empréstimo 

PAEL ao abrigo do n.º 1 do artigo 51.º do RFALEI, consultando no mínimo três instituições 

financeiras nas seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Montante: até 2.052.206,25 €;  

b) Prazo de amortização: 12 anos (sem período de carência de capital); 

c) Utilização: imediata, para liquidação antecipada do empréstimo PAEL contraído junto 

da Direção-Geral do Tesouro e Finanças;  

d) Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros; 

e) Pagamento de juros: semestrais postecipados; 

f) Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida do respetivo spread; 
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g) Adjudicação: proposta financeiramente mais vantajosa para o município, isto é com o 

menor valor global implícito de encargos (juros, comissões e demais encargos), reservando-

se ao direito de não proceder à adjudicação. 

Mais deliberou, por unanimidade, nomear o seguinte júri do procedimento: ------------------------------ 

- Presidente: Luís Nuno André 

- Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

- Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

 - Vogal suplente: José Ascenso Mota. 

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

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, entrou na sala de reuniões, assumindo 

as suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – MARCHAS POPULARES 2019 --------------------------------------------------------------------------------- 

Presente despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de fevereiro de 2019, que a seguir se 

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

“Marchas Populares 2019 

1. Considerando que o Plano de Atividades Municipal para o corrente ano prevê uma verba de 

43.500,00 euros, na rúbrica 2.5.1., destinado às Marchas Populares; 

2. Considerando que, à semelhança de anos anteriores, a organização das marchas populares, é da 

responsabilidade das juntas de freguesia do concelho de Vagos; 

3. Considerando a necessidade e oportunidade na transferência das verbas para as freguesias, a fim 

de fazerem face às despesas inerentes a este evento; 

4. Considerando a anuência dada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Determino que a Divisão de Gestão Financeira proceda à transferência igual da verba de 5.000,00 

euros, para as 8 freguesias do concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------ 

Mais determino que o presente despacho seja dado a conhecer à Câmara Municipal.”. --------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

1.1 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – TRABALHOS MÓVEIS – RATIFICAÇÃO -------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 11 de janeiro de 2019, para efeitos de 

aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 16 de janeiro de 2019, concluindo: “… Face ao que antecede, 

sem inconveniente na aprovação do plano em questão pelo dono de obra. …”; ----------- 

 Parecer do CDPOP, de 22 de janeiro de 2019: “Tendo em conta o informado pela 

fiscalização, pode o Dono da Obra aprovar o PST – Trabalhos Móveis, relativo à 

empreitada “Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias”. Após aprovação deverá 

a mesma ser comunicada à entidade executante.”; -------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2019: “ Aprovo. À 

Reunião de CM para ratificação”. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

1.2 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 7.ª FASE ----------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 01 de fevereiro de 2019, para efeitos 

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

 Informação da DPOP, de 04 de fevereiro de 2019, concluindo: ------------------------------ 

“… Face ao que antecede, sem inconveniente na aprovação do plano em questão pelo 

dono de obra. …”; ----------------------------------------------------------------------------------  
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 Parecer do CDPOP, de 04 de fevereiro de 2019: “Pode o Dono da Obra aprovar o Plano 

de Sinalização Temporária – 7.ª Fase, de acordo c/ a informação da coordenação de 

segurança em obra.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

CM. Para aprovação”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o PST – 7.ª Fase, nos termos da 

informação da Coordenação de Segurança da obra. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.3 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 7.ª FASE – REVISÃO 01 -------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 05 de fevereiro de 2019, para efeitos 

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

 Informação da DPOP, de 05 de fevereiro de 2019, concluindo: ------------------------------ 

“… Face ao que antecede, sem inconveniente na aprovação do plano em questão pelo 

dono de obra. …”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 05 de fevereiro de 2019: “Pode o Dono da Obra aprovar o PST 

– 7.ª Fase – Revisão 1, nos termos da informação da coordenação e segurança da obra.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

CM. Para aprovação”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o PST – 7.ª Fase – Revisão 1, nos termos 

da informação da Coordenação de Segurança da obra. --------------------------------------------------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE COVÃO DO LOBO – PROC. º E03/2018 – 

APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 01 – ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO   

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 13 de fevereiro de 2019, para efeitos de 

aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 13 de fevereiro de 2019: “Tendo em conta a informação da Coordenação 

de Segurança de Obra, pode ser aprovado o DPSS da empreitada “Requalificação do Centro de 

Covão do Lobo” nas condições impostas pela CSO. Após a aprovação devem ser informados os 

interessados”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2019: “Aprovo, nos termos da 

presente informação. À Reunião de C. M para ratificação”. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

3 – REPARAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

E06/2018 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 31 de janeiro de 2019, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

Eng.º João Bio 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2019:“À D.P.O.P. Aprovo. À 

R.C. para ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – CONSTRUÇÃO DE ANTECÂMARA NA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º 

E01/2019 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 28 de janeiro de 2019, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

Arq. Pedro Castro 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2019:“Aprovo. À RCM para 

ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

5 – RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 PONTÕES NA ESTRADA DE PONTE DE VAGOS/SANTA CATARINA – VALE 

(PONTE DE VAGOS) – PROC.º E17/2008 -------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva, de 10 de janeiro de 2018; ---------------------------------------- 

 Conta Final da Empreitada, de 10 de abril de 2012; -------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 30 de janeiro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de fevereiro de 2019: “Tendo em conta a informação em 

anexo e o Auto de Vistoria, pode o Dono de Obra aprovar/homologar a receção definitiva 

da empreitada em questão.”; ---------------------------------------------------------------------- 

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

CM. Para aprovar a recepção definitiva e proceder à libertação das garantias”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva e a Conta 

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

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

5 – RECEÇÃO DEFINITIVA – PARCIAL ----------------------------------------------------------------------- 

5.2 RUA DR. MÁXIMO LOFF EM VAGOS – PROC.º E21/2008 --------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva Parcial (Relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 

2 e 5 anos), de 10 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 30 de janeiro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de fevereiro de 2019: “Tendo em conta a informação em 

anexo e o Auto de Vistoria, pode o Dono de Obra aprovar/homologar a receção definitiva 

parcial da empreitada em questão.”; ------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva - Parcial.  

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

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

5 – RECEÇÃO DEFINITIVA – PARCIAL ----------------------------------------------------------------------- 

5.3 ALCATROAMENTO NO LUGAR DAS VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PROC.º E22/2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva Parcial (Relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 

2 e 5 anos), de 10 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 30 de janeiro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de fevereiro de 2019: “Tendo em conta a informação em 

anexo e o Auto de Vistoria, pode o Dono de Obra aprovar/homologar a receção definitiva 

parcial da empreitada em questão.”; ------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2019: “ À Reunião de 

CM. Para proceder em conformidade”. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva - Parcial.  

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

5 – RECEÇÃO DEFINITIVA – PARCIAL ----------------------------------------------------------------------- 

5.4 ESTACIONAMENTO E PASSEIOS NA AV. PADRE ALÍRIO DE MELO – PROC.º 

E02/2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva Parcial (Relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 

2 e 5 anos), de 10 de janeiro de 2018; ------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPOP, de 30 de janeiro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de fevereiro de 2019; ------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2019: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva - Parcial.  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – BELARMINO FRANCISCO – PROC.º 181/18 – PONTE DE VAGOS – PONTE DE VAGOS E 

SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Belarmino Francisco, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

janeiro de 2019, juntando elementos ao processo 181/18; ------------------------------------------------ 

 Informação da DU, de 30 de janeiro de 2019, concluindo:“…3 - Não se vê inconveniente no 

presente processo de legalização (arquitetura e especialidades), sendo que, a alteração agora 

apresentada deverá ser averbada à AU 88/13 ….”; ------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 30 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…, devendo o processo ser submetido a deliberação da 

CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberação sobre a legalização das obras 

e sobre a utilização pretendida ….”; ------------------------------------------------------------------------ 



 
 

Ata n.º 05/2019, de 21 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

47 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de janeiro 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 30 de janeiro de 2019; 

o A informação da CDU, de 30 de janeiro 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, por averbamento ao alvará de autorização de utilização - AU 

88/13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 – JOSÉ ARLINDO ALVES ABREU – PROC.º 5/18 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO ------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de José Arlindo Alves Abreu, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

29 de janeiro de 2019, juntando elementos ao processo 5/18; ------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 31 de janeiro de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

… 4. Face ao exposto, não se vê inconveniente na alteração requerida.”; ---------------------------- 

 Parecer da CDU, de 31 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação… prestada …, no seguimento dos elementos apresentados e das 

informações favoráveis de 29/11/18 e 16/1/19…. Assim, não se vê inconveniente na aprovação da 
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pretendida alteração ao loteamento …, devendo ser submetido o processo a deliberação da CM, 

nos termos do artigo 27º e alíneas a) dos n.ºs 1 e 3, do artigo 23º, ambos do RJUE. …; ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de fevereiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração requerida. ---------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, ausentou-se definitivamente da sala de 

reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3 – JOSÉ LUÍS SIMÕES GRAVE – PROC.º11/89 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Luís Simões Grave, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 

de janeiro de 2019, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 25 de janeiro de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

… 8. Face ao exposto, não se vê inconveniente na alteração requerida.”; ---------------------------- 

 Parecer da CDU, de 28 de janeiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, não se vendo inconveniente na aprovação da alteração 

proposta ao alvará de loteamento, nos termos do artigo 27º do RJUE. Será de submeter a 

deliberação da CM, conforme disposto nas alíneas a) dos n.ºs 1 e 3, do artigo 23º, do RJUE. …;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de fevereiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração requerida. ---------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para: ----------------------------------------------------- 
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o Alertar para o perigo existente no Centro de Saúde de Vagos, nomeadamente da parede 

que está a partir. Considera que a fita colocada pela Proteção Civil não é suficiente. ----- 

o Pergunta ao senhor Presidente se tem que ir pagar os impostos a Ílhavo para que Ílhavo 

venha limpar a zona onde reside, já que Vagos não o faz? ------------------------------------ 

o Lembrar mais uma vez que desapareceram lâmpadas Led na rua João MC da Rocha e que 

ainda não foram substituídas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --- 

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

 O senhor Nuno Moura, na qualidade de Presidente da Direção da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos (ABVV) para referir que o dia de hoje é sem dúvida um dia marcante para 

a Associação. Por um lado por uma razão má e por outro lado por uma razão muito boa. ---------- 

Por um lado o funeral da “D.ª Lina”, pessoa que muito marcou aquela casa. Por outro lado a 

aprovação dos benefícios a atribuir aos bombeiros voluntários. Foi uma negociação relativamente 

fácil com este executivo. Gostaria de agradecer em nome dos bombeiros voluntários em primeiro 

lugar à senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, pela sua paciência e acima de tudo ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal que durante este tempo tem dado todo o apoio. É óbvio que os 

problemas não estão todos resolvidos mas estamos gratos por esta aprovação. Estamos também 

gratos por terem estes benefícios sido alargados à direção, embora não sejamos nós, para já, 

beneficiários uma vez que conforme já transmitimos esses benefícios serão só a partir de novas 

eleições. Mas é sem dúvida importante. Obrigado por darem aos bombeiros a importância que eles 

efetivamente têm. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu as palavras do senhor Presidente da Direção 

da ABVV. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 onze 

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

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


