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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 21/2019, de 12 de setembro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia doze de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e quatro minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara 

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

presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins 

Sereno, dr. Óscar Lopes Francisco, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e prof. Pedro Miguel 

Carvalhais Bento. Secretariou a reunião o Diretor do Departamento de Coordenação, António Manuel 

Costa de Castro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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, dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, por se encontrar de férias. ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A 

DESTINO FINAL – REVOGAÇÃO DO CONTRATO --------------------------------------------------------- 

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

 Informação da CNAJ, de 6 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

Na sequência do procedimento designado “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de 

Resíduos Urbanos a destino final pelas entidades que integram o Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes composto pelos Municípios de Albergaria-a-Velha, Vagos e Oliveira do Bairro – 
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CPS_1/2015” o Município de Vagos celebrou, em 2 de março de 2016, com a adjudicatária 

Luságua – Serviços Ambientais, S.A., um contrato de Aquisição de Serviços de Recolha e 

Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final, com a duração de 5 (cinco) anos.  ------- 

O referido contrato não tem sido cumprido nos seus precisos termos, verificando-se reiterados 

incumprimentos quanto à execução do mesmo. Por parte do Município os argumentos centram-se 

numa ineficiente prestação dos serviços em termos de extensão dos mesmos, na periodicidade e 

lavagem dos recipientes onde se depositam os resíduos. Todavia, a cocontratante contesta essas 

deficiências e invoca alegadas razões de eficiência financeira (deficitária) em função do aumento 

de custos que a atividade sofreu, designadamente com o aumento do preço dos combustíveis, da 

elevação dos montantes salariais, das alterações de funcionamento no mercado, etc.). ------------- 

Internamente e em articulação com os três Municípios que integraram o procedimento em questão 

foram equacionadas várias hipóteses para a resolução dos diferendos existentes entre as partes. 

Ora, e considerando que o caderno de encargos estabelece mecanismos ad hoc de resolução de 

litígios, antes do recurso à via judicial, foi adotado um procedimento comum pelos três Municípios 

que consistiu na elaboração de uma minuta de um acordo de revogação do contrato, nos termos 

do disposto no artigo 331.º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------- 

De acordo com o citado normativo, as partes podem, por acordo escrito, revogar o contrato em 

qualquer momento, sendo certo que os efeitos da revogação são os que tiverem sido validamente 

fixados no acordo (cfr. n.º 1 e 2). ----------------------------------------------------------------------------  

A minuta que se anexa prevê, assim, a revogação do contrato antecipando o seu terminus, sendo 

que a revogação apenas produzirá os seus efeitos na data em que se iniciar a execução da nova 

prestação dos serviços de Recolha e Transporte de resíduos Urbanos. -------------------------------- 

Relativamente à forma, refere-se que o n.º 3 do artigo 331.º do Código dos Contratos Públicos 

prevê que a revogação não pode revestir forma menos solene do que a do contrato. Assim, e 

considerando que o órgão competente para a outorga do contrato foi, nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º 197/99, de 8 de junho, na sua atual redação, do órgão executivo, a 

competência para a aprovação da presente minuta anexa é da Câmara Municipal. ----------------- 

Neste sentido, e em conclusão, proponho que remeta o presente assunto para a próxima reunião 

de câmara e, consequentemente, a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar “O acordo 

de revogação do contrato de aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos 

(RU) a destino final”, conforme documento que se anexa, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

331.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do DL 

n.º 197/99, de 8 de junho, na sua atual redação». --------------------------------------------------------- 

 ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS (RU) A DESTINO FINAL ------ 

Entre -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público n.º 506 912 833, com sede na Rua da 

Saudade, 3840-420, Vagos, representado pelo Presidente da Câmara Municipal Silvério 
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Rodrigues Regalado, com poderes para o ato, conforme deliberação da Câmara Municipal de 

…/…/2019 [•] [P.f. completar], -----------------------------------------------------------------------------  

e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LUSÁGUA – Serviços Ambientais, SA, sociedade comercial anônima, com número único de 

pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa número 507 738 

950, com sede na Avenida Marechal Gomes da Costa, n.º 33, 1º, freguesia de Marvila, concelho 

de Lisboa, com o capital social de dois milhões e quinhentos mil euros, representada por [•], na 

qualidade de [•] com poderes para o acto [P.f. completar], adiante designada por “LUSÁGUA” 

Em conjunto abreviadamente designadas por “Partes” -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO QUE: ------------------------------------------------------------------------------------  

A) O MUNICÍPIO DE VAGOS integrou o Agrupamento de Entidades Adjudicantes que 

promoveu o Concurso Público com publicidade internacional designado “Aquisição de Serviços 

de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a destino final pelas entidades que integram o 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes composto pelos Municípios de Albergaria-a-Velha, 

Vagos e Oliveira do Bairro – CPS_1/2015” --------------------------------------------------------------- 

B) Na sequência da adjudicação do referido procedimento, cada uma das Entidades 

Adjudicantes, designadamente o MUNICÍPIOS DE VAGOS celebrou com a adjudicatária 

LUSÁGUA, um Contrato de Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos 

(RU) a Destino Final, designado abreviadamente por “Contrato”, com a duração de 5 (cinco) 

anos, tendo a sua execução início efetivo em 20 de Junho de 2016; ------------------------------------ 

C) As Partes estão insatisfeitas e em divergência quanto à execução do contrato, centrando-se 

as suas razões, da parte do Município numa ineficiente prestação dos serviços em termos de 

extensão dos mesmos, sua periodicidade e lavagem dos recipientes onde se depositam os resíduos, 

por parte do cocontratante são, para além da contestação a essas deficiências, alegadas razões 

de eficiência financeira (deficitária) em função do aumento de custos que a atividade entretanto 

(desde o início do contrato ao momento) sofreu (combustíveis, elevação dos montantes salariais, 

alterações de funcionamento no mercado, mormente creditícias, etc.). -------------------------------- 

D) O Contrato, no caderno de encargos que o integra, prevê diversos mecanismos de resolução 

de litígios que, face ao grau de divergência das partes, se adivinhariam longos e onerosos, e, 

sobretudo, tornariam morosa a busca pelo Município da melhor e mais urgente solução para 

serviços tão primordiais ao cumprimento do interesse público para com a sua população, pelo 
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que, considerando todas as circunstâncias descritas, entendem as Partes que a melhor solução 

para os diferendos existentes é a revogação do contrato. ------------------------------------------------ 

É celebrado o presente ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO (‘Acordo’) regulado 

pelos considerandos que antecedem e pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------- 

1. REVOGAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Pelo presente Acordo, as Partes acordam em revogar o “Contrato de Aquisição de Serviços 

de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final”, celebrado entre si em 2 de 

Março de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. A revogação produzirá efeitos na data em que se iniciar a execução da prestação dos 

serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos, na sequência de nova aquisição a efetuar 

pelo Município de Vagos, conforme previsto na cláusula 2. --------------------------------------------- 

1.3. Com a boa execução do Contrato até ao seu final e com a produção dos efeitos da revogação, 

as partes declaram expressamente nada terem a reclamar a esse título ou a qualquer outro, 

mormente indemnizatório ou sancionatório, renunciando e prescindindo de qualquer 

indemnização a que pudessem ter direito, quer por efeito da lei quer por efeito do contrato. ----- 

2. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS ------------------------------------------------------------------------ 

2.1. O MUNICÍPIO DE VAGOS compromete-se a encetar e desenvolver todos os esforços e 

procedimentos para que a nova aquisição de serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Urbanos esteja concluída e em condições de ser iniciada até 31 de Março de 2020. ---------------- 

2.2. A LUSÁGUA obriga-se a prestar todos os serviços incluídos no Contrato e nas condições aí 

previstas, até que execução dos mesmos ou similares seja assegurada através do cocontratante 

da aquisição referida no número anterior, mesmo que a data de referência aí indicada venha a 

ser razoavelmente ultrapassada por motivos atendíveis e justificados. -------------------------------- 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS ------------------------------------------------------------------------------ 

3.1. O presente Acordo passa a ser parte integrante do Contrato, mantendo-se em vigor todas as 

cláusulas e condições deste que não tenham sido revistas no presente documento. ------------------ 

3.2. A produção de todos os efeitos do presente Acordo ficará condicionada à obtenção de todas 

as aprovações a que o mesmo possa estar sujeito. -------------------------------------------------------- 
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3.3. Em caso de litígio ou diferendo emergente de questões relacionadas com o Acordo, 

designadamente relativas à sua interpretação, validade, aplicação ou integração, qualquer uma 

das Partes poderá recorrer imediatamente aos tribunais, para o que elegem mutuamente como 

único e exclusivamente competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa 

renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------------------  

3.4. O presente Acordo é assinado em 2 (dois) exemplares em língua Portuguesa, cada um 

considerado original, ficando cada uma das Partes com um exemplar. ------------------------------- 

Celebrado em ___________, em ___ de ______ de 2019.  ---------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Silvério Rodrigues Regalado - Presidente da Câmara Municipal de Vagos ----------------------- 

LUSÁGUA: [Nome] [•][Cargo] [•] ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador, dr. Óscar 

Francisco, aprovar a proposta de acordo apresentada e autorizar o senhor Presidente da Câmara a 

outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.1 – ISENÇÃO DE TAXAS - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PONTE 

DE VAGOS – FESTA ANUAL EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ – FREGUESIA DE 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA - RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Vagos, de 23 de agosto de 

2019, solicitando para a Festa anual em honra de Nossa Senhora da Luz:------------------------------ 

1. Autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos; ---------------------------------- 

2. Cedência de 15 grades; ----------------------------------------------------------------------------  

3. Isenção do pagamento de taxas; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação favorável do NAJ, de 2 de setembro de 2019. O valor de isenção de taxas é de 136,45€ 

(Cento e trinta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------ 

 Parecer favorável do CMPC, de 2 de setembro de 2019, relativamente ao lançamento de fogo de 

artifício; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da CNAJ, de 2 de setembro de 2019; -------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 3 de setembro de 2019: «Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara, para ratificação». ----------- 



 
 

Ata n.º 21/2019, de 12 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.2 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

LURDES E BEATO NUNO – LOMBOMEÃO – FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora de Lurdes e Beato Nuno, de 20 de agosto 

de 2019, solicitando:--------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos; ---------------------------------- 

2. Cedência de 10 grades; ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Isenção do pagamento de taxas; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação favorável do NAJ, de 2 de setembro de 2019. O valor de isenção de taxas é de 158,25€ 

(Cento e cinquenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos); ----------------------------------------------- 

 Parecer favorável do CMPC, de 2 de setembro de 2019, relativamente ao lançamento de fogo de 

artifício; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da CNAJ, de 3 de setembro de 2019; -------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 3 de setembro de 2019: «Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara para ratificação». ------------ 

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

Susana Gravato. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

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

2.3 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 

DORES DA VIGIA E VERGAS – FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores da Vigia e Vergas, 

de 2 de setembro de 2019, solicitando para a Festa anual:------------------------------------------------ 

1. Autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos; ---------------------------------- 

2. Cedência de 6 grades; ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Isenção do pagamento de taxas; ------------------------------------------------------------------ 
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 Parecer favorável do CMPC, de 3 de setembro de 2019, relativamente ao lançamento de fogo de 

artifício;  

 Informação favorável do NAJ, de 4 de setembro de 2019. O valor de isenção de taxas é de 142,56€ 

(Cento e quarenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos) --------------------------------------------- 

 Parecer favorável da CNAJ, de 4 de setembro de 2019; -------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 5 de setembro de 2019:« Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica.  À próxima reunião de Câmara, para ratificação». ---------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – DÁLIA ALEXANDRA ROCHA CORREIA MATIAS – DAGA BAR – RUA DO BARREIRO, 

N.º 1 – OUCA – FREGUESIA DE OUCA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------------------- 

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

 Requerimento de Dália Alexandre Rocha Correia Matias, de 16 de agosto de 2019, solicitando 

para o estabelecimento denominado DAGA BAR, situado na rua do Barreiro, em Ouca, o seguinte 

alargamento de horário: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, encerramento às 04H00M e até 31 de 

dezembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Ouca, de 22 de agosto de 2019; -------------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 29 de agosto de 2019; ----------------------------------------------------- 

 Informação favorável do NAJ, de 30 de agosto de 2019; ------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da CNAJ, de 2 de setembro de 2019; -------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 4 de setembro de 2019: «À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação». -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento de horário requerido, de 

acordo com as informações dos serviços municipais e os pareceres da Junta de Freguesia de Ouca e 

da Guarda Nacional Republicana. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – RELOAD 2ii – REDE LOCAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E 

IMIGRAÇÃO - ACORDO DE PARCERIA – UNIVERSIDADE DE AVEIRO – AIDA CCI 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO DISTRITO DE AVEIRO – INOVA-RIA 

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PARA UMA REDE DE INOVAÇÃO EM AVEIRO – MUNICÍPIO 

DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS – MUNICÍPIO DE VAGOS. -------------------------------------------------- 

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

Informação da CNAS, de 6 de setembro de 2019, concluindo com a apresentação da seguinte proposta: --- 

 «PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O QFP 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos tem como objetivo contribuir para apoiar 

os Estados-membros na prossecução de uma política europeia que privilegia a imigração legal, 

a integração dos nacionais de países terceiros e o acolhimento de beneficiários de proteção 

internacional. O projeto RELOAD 2ii equaciona a seguinte questão: o problema que se coloca no 

presente é a necessidade de mão-de-obra qualificada no curto prazo, não compatível com o ciclo 

de duração dos estudos superiores e especializados. Mesmo no que diz respeito pessoas com 

qualificações médias, as entidades formadoras de recursos humanos existentes na Região de 

Aveiro não estão a conseguir dar resposta às necessidades das empresas. A solução para dar 

resposta no curto prazo a esta procura de mão-de-obra por parte das empresas, evitando-se assim 

uma quebra da atividade económica e da produtividade, é atrair imigrantes qualificados. A UA 

conjuntamente com os atores regionais, AIDA e INOVARIA e atores locais, 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e Câmara Municipal de Vagos, quer contribuir para 

a colmatação desta necessidade do tecido produtivo da Região de Aveiro, motivo pelo qual a 

celebração do presente acordo se constitui como uma resposta favorável»; -------------------------- 

 Formulário de Candidatura - OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL - OE2.ON1; --------- 

 Acordo de Parceria - Projeto RELOAD 2ii - Rede Local de Apoio ao Desenvolvimento da 

Indústria e Imigração, ao abrigo do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), que é 

dado aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria supra identificado 

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

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

5 – ESPAÇO CIDADÃO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – AGÊNCIA PARA A 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA) E MUNICÍPIO DE VAGOS (MV) – ADENDA -- 

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

Adenda ao protocolo outorgado entre a AMA e o MV, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

Anexo I 

Número e Lista dos locais de instalação de Espaço Cidadão, bem como o respetivo horário 

Local 

freguesia 

 

Quantidade 

(1EC = 1 posto de 

atendimento) 

Morada Horário Fase 

União de 

Freguesias 

de Vagos e 

Santo 

António 

 

1 EC 

Rua da Saudade, 

3840-420 

VAGOS 

2ªF a 6ªF 

das 9h00 às 16h00 

 

1 

Junta de 

Freguesia 

de Fonte de 

Angeão e 

Covão do 

Lobo 

 

1 EC 

Rua Doutor João 

Rocha, nº 111 

3840-171 Fonte de 

Angeão 

2ªF a 6ªF 

das 12h00 às 18h00 

 

1 

 

Nota: Na fase dois compete apenas à AMA assegurar a formação adequada aos mediadores de 

atendimento digital bem como fornecer todo o software de apoio ao funcionamento dos EC, 

competindo ao município suportar os custos de instalação e o fornecimento do mobiliário e 

equipamento informático. Feito em Lisboa, aos dias 12 de setembro de dois mil e dezanove, em dois 

exemplares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo em epígrafe e 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS – 

POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO. --------------------------------------------------------------------- 

Presente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: 

«DESPACHO 

Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 01 de agosto 

de 2019, da proposta de abertura de treze procedimentos concursais comuns e de um concurso 

externo de ingresso, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado; 

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 2 do artigo 21º do Orçamento 

do Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, em conjugação com o 

n.º 2 do artigo 27º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Determino a utilização do mecanismo de negociação do posicionamento remuneratório previsto 

no artigo 38º da LTFP, com os seguintes limites: 

a) Para a categoria de técnico superior: 4.ª posição, nível 23, a que corresponde o 

vencimento de € 1,613.42. 

b) Para a categoria de assistente técnico: 2.ª posição, nível 7, a que corresponde o 

vencimento de € 789,54. 

c) Para a categoria de assistente operacional: 7.ª posição, nível 7, a que corresponde o 

vencimento de € 789,54. 

Vagos, 12 de setembro de 2019 - O Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado» ------ 

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

Deve o NRH proceder em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------  

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES / SANCHEQUIAS – E07/2017 – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da obra, Manuel Francisco de Almeida, S.A., de 2 de setembro de 

2019, solicitando «a prorrogação do prazo da empreitada até ao dia 30 de junho de 2020»; ------ 
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 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 9 de setembro de 2019: «… para remeter à reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa do prazo até 30 

de junho de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CARMELINDA DE JESUS SIMÕES GONÇALVES – PROC.º N.º 119/19 – ESTRADA 

NACIONAL N.º 109 - CABECINHAS – FREGUESIA DE CALVÃO – LEGALIZAÇÃO DE MURO. 

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

 Requerimento de Carmelinda de Jesus Simões Gonçalves, de 23 de agosto de 2019; --------------- 

 Parecer favorável de Infraestruturas de Portugal, S.A., de 19 de agosto de 2019; -------------------- 

 Informação do CDPOP, de 27 de agosto de 2019, concluindo: «… no que diz respeito ao uso de 

solo a pretensão tem enquadramento no PDM»; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 29 de agosto de 2019, concluindo: «… não se vê inconveniente no projecto 

do muro de vedação apresentado (arquitectura e especialidades)»; ----------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 5 de setembro de 2019, concluindo: «Conforme consta das informações 

prestadas, trata-se de legalização de obras, não se vendo inconveniente nas mesmas (nas 

condições das IP), sendo de remeter a deliberação da CM, nos termos dos artigos 34.º a 36.º do 

RMUE e 102º-A do RJUE»; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé: «À Reunião da Câmara Municipal». --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização requerida. -------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, António Manuel Costa 

de Castro, Diretor do Departamento de Coordenação, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

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


