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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2019, de 19 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e um minutos, no edifício 

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

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

presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, 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 da senhora 

Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, por se encontrar de férias. ---------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara Municipal para informar que foi concluída a instalação de 

uma unidade de produção de autoconsumo fotovoltaico na Biblioteca Municipal. Corresponde a 

um investimento de 21 mil euros, estimando-se uma poupança de cerca de 4 mil euros anuais. O 

objetivo é colocar os edifícios municipais em autoconsumo. -------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que irá receber no dia de hoje a vaguense 

Ana Bárbara Bessa que se sagrou Campeã Europeia de Tiro Dinâmico, na disciplina de Production 

Optics, nos campeonatos da Europa realizados em Belgrado, na Sérvia. ------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar 2 questões: --------------- 

1. Reportando-se ao relatório da DGAL sobre o prazo médio de pagamento dos municípios 

a fornecedores. Verificou que no distrito de Aveiro, Vagos é o que tem o prazo mais 
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alargado, sendo o mesmo de 83 dias. Qual a estratégia da Câmara Municipal para resolver 

esta questão futuramente? -------------------------------------------------------------------------- 

2. Ainda no âmbito financeiro, e mesmo não estando o Município sobre assistência 

financeira, estamos dispensados da análise de execução orçamental semestral? Não 

deveríamos ter já nesta altura o relatório da PKF, da execução orçamental do 1º semestre?  

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

 O senhor Presidente da Câmara, respondeu pela mesma ordem: ---------------------------------------- 

1. Pagamentos a fornecedores – A estratégia é continuar o caminho que temos feito até 

agora. Já tivemos prazos médios de pagamento muito elevados, acima de 180 dias, 196 

dias é o prazo maior que recorda. Fomos reduzindo paulatinamente. Não tivemos 

nenhuma receita extraordinária, para além do PAEL, que nos permitisse resolver o 

problema. Lembra também de anos em que a Câmara foi obrigada a pagar de 100 a 200 

mil euros de juros de faturas em atraso. Isto hoje não acontece. Tem havido uma gestão 

mais contida. Estamos a realizar investimentos. Temos, hoje, mais de 6 milhões de euros 

de obras a decorrer. Estamos dentro do razoável embora gostasse que fosse melhor. O 

objetivo será estar nos 60 dias. -------------------------------------------------------------------- 

2. O relatório da PKF, chegou no dia de ontem e será presente à próxima Reunião de Câmara 

para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 20 e 21, de 05 e 12 de setembro 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, dr. Silvério Rodrigues Regalado, não votou a proposta da ata 

n.º 20/2019, de 05 de setembro, pois não esteve presente na reunião. -------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo os senhores Vereadores, dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato e eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, não votaram a proposta de ata n.º 21/2019, de 12 de setembro. ------------------------ 

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

2 – QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS – DL 20/2019, DE 30 DE JANEIRO – 

CONCRETIZA A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

NO DOMÍNIO DE PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS ---- 

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

 Informação do CDCAJ, de 29 de agosto de 2019, propondo que se dê conhecimento à Assembleia 

Municipal da Resolução da Assembleia da República n.º 138/2019, que determina a “Cessação 

de vigência do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos”; ------------------------------------------------------------------------------------  

 Resolução da Assembleia da República n.º 138/2019, de 08 de agosto de 2019; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2019:“Concordo. À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – IMPOSTOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – ANO 2019 -------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 13 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“Para cumprimento do disposto no artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI, Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as alterações 

subsequentes), deve o Município, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob 

proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre a taxa do imposto a aplicar aos prédios 

urbanos no ano 2019, cujo pagamento ocorre no ano 2020, assim como a redução 

concedida a agregados familiares com dependentes a cargo.  
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1. Taxa a aplicar 

A taxa a fixar pode variar de 0,3% a 0,45% do valor patrimonial tributário 

sendo que, para o ano de 2018, foi fixada a taxa de 0,3%. 

2. Redução de taxa 

O artigo 112.º-A do CIMI prevê no seu nº 1 a possibilidade do município reduzir 

a taxa de imposto a aplicar aos prédios urbanos destinados a habitação própria 

e permanente de acordo com o número de dependentes que compõem o 

agregado familiar com domicílio fiscal no município. 

As deduções (fixas) previstas são as seguintes: 

 - agregado familiar com 1 dependente a cargo: ……………… 20 € 

 - agregado familiar com 2 dependentes a cargo: …………….  40 € 

 - agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo: …. 70 € 

De acordo com a comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira reportada ao ano 

2018, com base nas declarações de IRS, o número de agregados familiares era o 

seguinte: 

- agregados com 1 dependente: 998 (menos 9 agregados em relação ao ano 

2017) 

- agregados com 2 dependentes: 730 (menos 2 agregados em relação ao ano 

2017) 

- agregados com 3 ou mais dependentes: 93 (menos 5 agregados em relação ao 

ano 2017) 

Mais informo que para o ano de 2018 foi deliberado conceder a redução prevista para 

todas as tipologias de agregados.”; --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 Fixar em 0,3% a taxa a aplicar aos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI e remetê-

la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ------------------------------ 
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 Propor à Assembleia Municipal que aprove as seguintes deduções fixas: ------------------------ 

 Agregado familiar com 1 dependente a cargo – 20 € 

 Agregado familiar com 2 dependentes a cargo – 40 € 

 Agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo – 70 €. ----------------------- 

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

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

3 – IMPOSTOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 DERRAMA – ANO 2019 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 13 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua atual redação, o Município pode lançar anualmente uma derrama até ao limite 

máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica. 

Ao contrário da anterior redação, a alteração introduzida à Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, veio determinar que a criação de uma 

taxa reduzida de derrama pode efetivar-se mediante aprovação de regulamento que 

contenha os critérios e condições de reconhecimento em que é aplicada (n.º 22 do artigo 

18.º). Contudo, de acordo com n.º 24 do mesmo artigo, até à aprovação do referido 

regulamento pode ser fixada uma taxa reduzida de derrama para sujeitos passivos com 

um volume de negócios no anterior que não ultrapasse € 150 000.  

O lançamento das taxas far-se-á por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, tendo sido fixada para o ano 2018 apenas a taxa normal de 

1,50%.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C.M.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que aprove as 

seguintes taxas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Taxa normal: 1,50%; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Taxa reduzida: 0,00%. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM ----------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 13 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) foi criada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas -, e é determinada com base na aplicação de um 

percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município. Contudo, a redação conferida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de 

setembro, inverteu a responsabilidade do pagamento da TMDP, imputando-a às empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo (e não 

aos clientes finais). 

Assim, atento o previsto no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município e 

tendo em consideração o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º referente ao anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, a aplicação do percentual de 0,25% 

relativo à TMDP a vigorar no ano 2020.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2019: “Concordo. À 

Reunião de C.M.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aplicação do percentual de 

0,25% relativo à TMDP a vigorar no ano 2020. ------------------------------------------------------------------- 

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

5 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2020 ------------ 

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

 Informação do CDGF, de 13 setembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“No ano de 2019 o município contraiu um empréstimo bancário de curto prazo no montante de 

400.000,00 €, estando prevista a sua amortização no final do próximo mês de dezembro. 

O início do processo de contração de um novo empréstimo de curto prazo, no ano 2020, deve ser 

objeto de deliberação da Câmara Municipal e a sua amortização ocorrer no mesmo ano.”; ------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2019: “À Reunião de C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento para a 

contração de empréstimo bancário de curto prazo, no ano de 2020, no montante de 400.000,00 € 

(quatrocentos mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO – DISCUSSÃO PÚBLICA -- 

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

 Proposta de alteração ao Plano de Pormenor de São Sebastião; ----------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 16 de setembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“Assim, considera-se que se encontram reunidas as condições necessárias para o prosseguimento 

do processo de plano para Discussão Pública nos termos do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, D.L. 80/2015 de 20 de Fevereiro. O período de discussão 

publica e como se trata de um plano de pormenor não pode ser inferior a 20 dias.”; --------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de setembro de 2019: “À Reunião de C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de alteração do Plano de 

Pormenor de São Sebastião a um período de discussão pública de 20 (vinte) dias. ------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, no caso de não se registarem quaisquer participações, remeter o 

assunto para a Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

7 – PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA) 

E O MUNICÍPIO DE VAGOS (MV) – DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO ATRAVÉS 

DE CHAVE MÓVEL DIGITAL ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do protocolo outorgado entre a AMA e o MV, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Entre a Agência para a Modernização Administrativa, IP, de ora em diante designada por AMA 

ou Primeira Outorgante, com sede na Rua Abranches Ferrão, n.º 10 – 3.º G, em 1600-001 Lisboa, 

pessoa coletiva de direito público n.º 508 184 509, neste ato representada por Pedro Manuel 

Francisco da Silva Dias, portador do Cartão de Cidadão com o número de identificação civil 

11261128, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da AMA, com poderes para o ato. 

E 

Município de Vagos, de ora em diante designada por MV ou Segunda Outorgante, com sede em 

Rua da Saudade 90, 3840-420 Vagos, pessoa coletiva n.º 506 912 833, neste ato representada por 

Silvério Rodrigues Regalado, portador do Cartão de Cidadão com o número de identificação civil 

11606731 4 ZY5, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos, com poderes para 

o presente ato. 

Considerando que: 

a) A Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, alterada pela Lei n.º 32/2017, de 1 de junho, aprovou um 

sistema complementar e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet 

da Administração Pública denominado Chave Móvel Digital; 

b) Nos termos desta disciplina legal a todo o cidadão, com idade igual ou superior a 16 anos, que 

não se encontre interdito ou inabilitado, é permitida a associação do seu número de identificação 

civil a um único número de telemóvel e ou a um único endereço de correio eletrónico; 

c) A Agência para a Modernização Administrativa, I.P., é a entidade responsável pela gestão e 

segurança da infraestrutura tecnológica que suporta a Chave Móvel Digital, nomeadamente o 

sistema de geração e envio dos códigos numéricos de utilização única e temporária, nos termos 

do n.º 8 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual; 

d) O Município de Vagos encontra-se a implementar um conjunto de serviços ao cidadão de nova 

geração, acessíveis no sítio de internet institucional, pretendendo disponibilizar em simultâneo 

modelos de autenticação seguros e reconhecidos por todos, como é o caso da Chave Móvel Digital 

e potenciando a utilização destes serviços; 

f) Nos termos do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, e 

do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, as entidades públicas devem 

privilegiar a utilização da Chave Móvel Digital como modo de autenticação dos cidadãos nos 

respetivos sistemas e sítios da Internet, celebrando para o efeito protocolo com a AMA, isento de 
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custos; 

g) As prestações objeto do presente protocolo não estão nem são suscetíveis de estar submetidas 

à concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza e das suas características, 

bem como da posição relativa das partes no contrato e do contexto da sua própria formação, uma 

vez que a AMA detém a competência exclusiva no âmbito da gestão da infraestrutura tecnológica 

que suporta a Chave Móvel Digital, tratando-se de contratação excluída dos procedimentos de 

formação de contratos públicos, nos termos do artigo 5.º e 5.º-A do Código dos Contratos 

Públicos. 

É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente protocolo, nos termos e para os efeitos 

enunciados do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, que 

se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente protocolo tem por objeto a definição das regras que visam permitir a autenticação 

através da Chave Móvel Digital, como meio seguro, nos sítios de Internet indicados pela Segunda 

Outorgante. 

Cláusula 2.ª 

Obrigações da Primeira Outorgante 

No âmbito do presente Protocolo a AMA obriga-se a: 

a) Disponibilizar à Segunda Outorgante o acesso ao sistema que permite a autenticação 

através da Chave Móvel Digital nos sítios na Internet que lhe sejam indicados pela 

Segunda Outorgante; 

b) Garantir a administração, operação, help-desk e manutenção do fornecedor de 

autenticação (autenticação.gov); 

c) Garantir o necessário acompanhamento técnico para a implementação do fornecedor de 

autenticação por parte da Segunda Outorgante. 

Cláusula 3.ª 

Obrigações da Segunda Outorgante 

A Segunda Outorgante obriga-se a: 

a) Solicitar à AMA, com uma antecedência de 5 dias, a utilização da autenticação através da 

Chave Móvel Digital indicando os sítios da Internet onde pretende adotar a mesma; 

b) Utilizar a autenticação através da Chave Móvel Digital de acordo com os requisitos 

tecnológicos indicados pela AMA e somente para as finalidades previstas na Cláusula 1.ª 

deste Protocolo; 

c) Adotar a autenticação através de Chave Móvel Digital nos sítios de Internet que venha a 

indicar à AMA; 

d) Disponibilizar no respetivo portal o interface gráfico de acesso ao serviço 
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Autenticação.Gov de acordo com as orientações definidas pela AMA; 

e) Assegurar a confidencialidade dos dados dos utilizadores na utilização dos sítios de 

Internet que venha a indicar à AMA; 

f) Adotar as medidas técnicas e de organização apropriadas à proteção da informação contra 

a destruição acidental ou não autorizada, a perda acidental, a alteração e o acesso ou 

qualquer outro tratamento não autorizado de dados; 

g) Assegurar um nível de segurança idêntico ou superior ao estabelecido pelo sistema de 

autenticação relativamente às componentes sob a sua responsabilidade; 

h) O recurso a criptografia no estabelecimento de comunicação via Internet com a AMA; 

i) Informar a AMA com uma antecedência de 30 dias quando pretenda deixar de utilizar a 

autenticação através de Chave Móvel Digital em algum dos seus sítios de Internet; 

j) Guardar sigilo sobre as informações a que venha a ter acesso em virtude da colaboração 

estabelecida, ou que venha a ser desenvolvida, na execução do presente Protocolo. 

Cláusula 4.ª 

Custos de utilização do serviço 

A implementação e utilização da autenticação através da Chave Móvel Digital não tem qualquer 

custo para a Segunda Outorgante, salvo se outro for o modelo de sustentabilidade aquando da 

revisão da regulamentação da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho. 

Cláusula 5.ª 

Comunicações entre as partes 

As comunicações a que haja lugar entre as Partes Outorgantes serão efetuadas por correio 

eletrónico para os endereços dos gestores do presente protocolo, indicados em seguida: 

a) AMA: André Vasconcelos 

E-mail: ama@ama.pt 

b) MV: Sara Caladé 

E-mail: sara.calade@cm-vagos.pt 

Cláusula 6.ª 

Legislação aplicável 

O exercício das competências a que se refere o presente protocolo obedece estritamente às 

disposições da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na redação vigente, e à respetiva regulamentação, 

nomeadamente as que se referem às garantias de segurança dos dados. 

Cláusula 7.ª 

Prazo 

1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido pelo período de um 

ano, renovando-se por períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado por qualquer das 

Partes Outorgantes, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao termo do período 

em curso, sem prejuízo da sua revisão nos termos da Cláusula 4.ª. 

2. Qualquer alteração ou cláusula adicional ao presente Protocolo só será válida se constar de 

mailto:ama@ama.pt
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documento assinado pelas Partes Outorgantes. 

O presente Protocolo foi escrito em 5 páginas, num único exemplar, e vai ser assinado com 

certificado de assinatura digital qualificado. 

Lisboa, […] de […….……] de 2019”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de setembro de 2019: “À Reunião da 

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

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

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

Deve o NMAeAC 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 18 de setembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 981.384,27 € (novecentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e quatro euros e vinte e sete 

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 01 a 13 de setembro de 2019 

– 06 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 13/2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 10 de setembro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 130,00€ (cento e trinta euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.560,00€ (mil quinhentos e sessenta euros), 

no total; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 2275 no valor de 520,00€ (quinhentos e vinte euros), para o ano em curso e 

1.040,00€ (mil e quarenta euros), para exercícios futuros; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 11 de setembro de 2019: “À Reunião da 

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

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 130,00€ (cento e trinta euros), o que perfaz um apoio de 

1.560,00€ (mil quinhentos e sessenta euros) no total. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 14/2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 09 de setembro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 70,00€ (setenta euros), durante um período de 

6 (seis) meses, que perfaz um apoio de 420,00€ (quatrocentos e vinte euros), no total; ------------- 

 Requisição n.º 2276, no valor de 280,00€ (duzentos e oitenta euros), para o ano em curso e 140,00€ 

(cento e quarenta euros), para exercícios futuros; --------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 11 de setembro de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 6 (seis) 

meses, sendo o valor mensal de 70,00€ (setenta euros), o que perfaz um apoio de 420,00€ 

(quatrocentos e vinte euros) no total. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Devem a DGF e o NAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------- 

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 15/2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 10 de setembro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 150,00€ (cento e cinquenta euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros), no total;  

 Requisição n.º 2277, no valor de 600,00 € (seiscentos euros), para o ano em curso e 1.200,00€ (mil 

e duzentos euros), para exercícios futuros; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 11 de setembro de 2019: “À Reunião da 

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

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 150,00€ (cento e cinquenta euros), o que perfaz um apoio de 

1.800,00€ (mil e oitocentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE – VAGOS – PROC.º E17/2019 – APROVAÇÃO DE 

PROJETO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente projeto de execução da “Requalificação da Rua da Fonte – Vagos”. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da obra supra. --- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – LICÍNIO RAMOS, LDA – PROC.º OLOU 1/12 – VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – DESISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO – RATIFICAÇÃO --- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento de Licínio Custódio Ramos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 

de julho de 2019, requerendo desistência do processo de Loteamento n.º 1/12; ---------------------- 

 Informação do NFM, de 07 de agosto de 2019, concluindo: “… Face ao exposto, não se vê 

inconveniente no requerido.”; --------------------------------------------------------------------------------   

 Parecer da CDU, de 07 de agosto de 2019, concluindo: “Concordo com a informação prestada”;  

 Despachos do senhor Vice Presidente da Câmara, de 09 de agosto e 13 de setembro de 2019, 

respetivamente: “Deferido o pedido de desistência” e “À reunião de Câmara para ratificar”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de deferimento do senhor 

Vice Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 falar sobre: ---------------------------------------- 

 Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP - Enviaram um cheque a devolver 8 

cêntimos. Devem ter gasto muito mais nas custas de envio. ---------------------------------- 

 Rua da Fonte – Sentido único. As únicas pessoas que podem dar opinião são as pessoas 

que lá vivem. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 AdRA- Também ninguém deu opinião sobre isto. ---------------------------------------------- 

 Lâmpada LED – Na parte de trás do seu quintal a lâmpada deve ter sido roubada. -------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --- 

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

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 cinco 

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

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


