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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2019, de 03 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de outubro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e três minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

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

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para pedir um esclarecimento relativo 

ao ponto que foi presente à Assembleia Municipal para aprovação das taxas para 2020, 

nomeadamente a DERRAMA. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Presidente da Câmara referiu que existe uma explicação técnica. Solicitou a presença do 

Chefe da Divisão de Gestão Financeira (CDGF) para prestar esclarecimentos. ----------------------- 

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

 O CDGF, e relativamente à derrama, esclareceu: ---------------------------------------------------------- 

Este ano a taxa reduzida, com a alteração que houve na Lei, é tratada ao mesmo nível das isenções 

e como tal tem de ser regulamentada a forma como é tratada a isenção ou redução. ----------------- 

Contudo abre uma exceção. Enquanto não for aprovada a regulamentação das isenções é possível 

continuar a aplicar a taxa reduzida. O que está aqui em causa é a aplicação da taxa reduzida e a 

taxa reduzida é para empresas com um volume de negócios até 150 mil euros. ---------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para clarificar uma questão levantada na última Assembleia 

Municipal relacionada com o “Vagos em Ação Júnior 2019”. Todos os grupos tiveram como 
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responsável um monitor devidamente habilitado e com experiencia profissional. Os jovens que 

foram colocados do programa Q’nice, fizeram só serviço auxiliar aos grupos. ----------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – DGAL – DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS – ARTIGO 56º DA LEI N.º 73/2013, 

DE 3 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE – TAXA DE EXECUÇÃO DA RECEITA PREVISTA 

NO ORÇAMENTO INFERIOR A 85% NOS DOIS ANOS CONSECUTIVOS – 2017 E 2018 -------- 

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

 Ofício da DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 16 de setembro de 2019; --------------------------------------------------------------------- 

 Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro; -------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de setembro de 2019: “À Reunião de Câmara 

Municipal, para conhecimento nos termos da Lei.”. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

3 – FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DE METALOMECÂNICA E CNC 

(COMPUTER NUMERIC CONTROL) – CARTA DE COMPROMISSO – RATIFICAÇÃO ----------- 

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

 Informação do CDCAJ, de 23 de setembro de 2019, concluindo: “Não vejo inconveniente em que 

seja assumido, por carta de compromisso formal, que o Município de Vagos garante o alojamento, 

alimentação e acompanhamento psicossocial dos jovens formandos, conforme minuta que junto 

em anexo. 
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Deverá o assunto ser objeto de deliberação camarária ou, na impossibilidade do órgão executivo 

reunir em tempo útil, a decisão deverá ser objeto de posterior ratificação.”; ------------------------ 

 Ofício da Câmara Municipal de Vagos, referência n.º 1475, de 23 de setembro de 2019, dirigido 

ao Presidente do Conselho Diretivo do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional de 

Cabo Verde, endereçando “o compromisso formal da Câmara Municipal de Vagos em assegurar 

o alojamento, condições de alimentação e de acompanhamento psicossocial dos jovens 

formandos, naturais de Cabo Verde, que vierem frequentar esta formação em Vagos, a partir de 

janeiro de 2020, e até à conclusão da referida formação.”; --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Carta de Compromisso enviada. ------ 

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

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

4 – INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA – 1.º SEMESTRE DE 2019 ------------------------- 

Presente informação económico-financeira – 1.º semestre de 2019, apresentada pela “PKF & 

ASSOCIADOS – SROC, Ldª”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Deve a DGF 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 02 de outubro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 25.916,96 € (vinte e cinco mil, novecentos e dezasseis euros e noventa e seis 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 14 a 28 de setembro de 2019 

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

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 01 a 28 de setembro de 2019 – 28 despachos. -------- 
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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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2019 – 

SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SOZA ------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 30 de setembro de 2019, propondo a atribuição de um subsídio 

no valor de 1.439,00 € (mil quatrocentos e trinta e nove euros); ------------------------------ 

 Requisição n.º 2416, no valor de 1.439,00 € (mil quatrocentos e trinta e nove euros); ---- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 30 de setembro de 2019: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Columbófila de Soza, um 

subsídio no valor de 1.439,00 € (mil quatrocentos e trinta e nove euros). ------------------------------------ 

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

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 3 – CLUBE DE NATAÇÃO DE 

VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 30 de setembro de 2019, propondo a atribuição de um subsídio 

no valor de 681,00 € (seiscentos e oitenta e um euros), com vista à aquisição e instalação 

de um sistema LED de marcação de ritmos de nado. ------------------------------------------- 

Propondo ainda que se autorize o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo; ------------------------------------------ 

 Requisição n.º 2415, no valor de 681,00 € (seiscentos e oitenta e um euros); -------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 30 de setembro de 2019: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube de Natação de Vagos, um 

subsídio no valor de 681,00 € (seiscentos e oitenta e um euros) para a aquisição e instalação de um 

sistema LED de marcação de ritmos de nado. --------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA EM 

HONRA DE SÃO MIGUEL – SOZA – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS 

PIROTÉCNICOS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

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

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

entrada nesta Câmara Municipal, em 13 de setembro de 2019, requerendo 

“licenciamentos/autorizações para a realização da festa anual em honra de São Miguel 

da freguesia de Soza”; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

“… Relativamente ao pedido de cedência de grades, concordo com a informação técnica. 

Nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre 

a concessão de apoios a “atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outras de interesse para o município …. ---------------------------------------- 

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

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

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

atual redação, informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do 

município. Embora a legislação não seja clara, relativamente ao órgão competente para 

a emissão desta autorização, o certo é que a redação originária desta norma legal referia 

expressamente que a competência era da Câmara Municipal. Neste sentido, proponho 

que o presente pedido seja remetido para a próxima reunião de câmara para deliberar 

no sentido de autorizar o lançamento dos artifícios pirotécnicos. ---------------------------- 
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No que concerne ao pedido de isenção de taxas, informo que concordo com a informação 

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

aplicáveis. Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia 

municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova regulamento contendo os 

critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou 

subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios.”, o certo é que o 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos prevê, no seu 

artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou reduções subjetivas das taxas, 

devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 deste preceito legal. 

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

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

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

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

reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de uma matéria da sua competência.”;  

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

de Proteção Civil) de 16 de setembro de 2019; -------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 105,18 € (cento e cinco euros e dezoito cêntimos); --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 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, que autoriza o apoio logístico solicitado, o lançamento dos artifícios pirotécnicos e 

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

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

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

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

4.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA EM 

HONRA DE SÃO MIGUEL – LAVANDEIRA – SOZA – CEDÊNCIA DE GRADES – 

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

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 13 de setembro de 2019, requerendo 

“licenciamentos/autorizações para a realização da festa anual em honra de São Miguel 

do lugar de Lavandeira”; -------------------------------------------------------------------------- 

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

“… Relativamente ao pedido de cedência de grades, concordo com a informação técnica. 

Nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre 

a concessão de apoios a “atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outras de interesse para o município …. ---------------------------------------- 

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

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

aplicáveis. Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, estabeleça que “a assembleia 

municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova regulamento contendo os 

critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou 

subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios.”, o certo é que o 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos prevê, no seu 

artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou reduções subjetivas das taxas, 

devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 deste preceito legal. 

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

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

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

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

reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de uma matéria da competência do 

órgão executivo.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (NAJ) = 40,25 € (quarenta euros e vinte e cinco cêntimos); --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 24 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, que autoriza o apoio logístico solicitado e a isenção do pagamento de taxas. --------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno ausentou-se da sala de reuniões, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a sua participação. --------------------------------------------------------- 

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

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

4.3 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE 

DE VAGOS (ASSCSAV) – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – 

AULAS SÉNIOR ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, 

de 20 de setembro de 2019, solicitando a isenção de 50% do valor da taxa de pagamento 

de hidroginástica, para o grupo de idosos, uma vez que, apenas frequentam a piscina 

municipal uma vez por semana; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 30 de setembro de 2019, propondo: “que a Câmara Municipal 

delibere no sentido de isentar em 50% o pagamento da taxa mensal referente à Aula 

Sénior a cobrar aos utentes da ASSCSAV, num valor anual previsto de 505,58 € 

(quinhentos e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos).”; ------------------------------------- 

 Valor das taxas (SDJ) = 505,58 € (quinhentos e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos);  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 30 de setembro de 2019: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção em 50% do pagamento da 

taxa mensal referente à Aula Sénior da ASSCSAV. -------------------------------------------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas 

funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – INFARMED – AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, 

IP – FARMÁCIA HENRIQUE PEREIRA – TRANSFERÊNCIA DE FARMÁCIA – CALVÃO – 

VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Ofício do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, com o 

n.º 026099 de 06 de setembro de 2019, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de 

setembro de 2019, solicitando parecer sobre o pedido de transferência peticionado; ----------------- 

 Informação do DDC, de 19 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“…O INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, solicita que 

esta Câmara Municipal, dentro do prazo legal de 60 dias, emita parecer sobre o pedido de 

transferência da localização da farmácia Henrique Pereira, situada em Calvão. 

Atualmente a farmácia localiza-se na rua da Igreja, n.º 29-A e pretende instalar-se na EN 109, 

n.º 167, rés-do-chão, fração A, ambas em Calvão. 

A obrigatoriedade de parecer por parte da Câmara Municipal está prevista no n.º 3, do artigo 

26.º, do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, na atual redação. …. 

Anexo: 

Legislação que enquadra a petição, nomeadamente, o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e a 

Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro; 

Extrato do “Google maps” com indicação da localização atual e da localização pretendida.”; -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2019: “Ao Exmo Sr. Diretor, 

Eng Castro, solicito que faça o enquadramento do presente pedido, nos termos dos diplomas 

citados no requerimento e posterior remessa à Reunião de CM, caso seja esse o entendimento.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao pedido de transferência 

requerido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PROC.º DGF 05CPN-2019 – ADJUDICAÇÃO – CONTRATO – RATIFICAÇÃO ---------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, datado de 11 de setembro de 2019; ------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de setembro de 2019: “Adjudique-se. À 

Reunião da Câmara para ratificação. Nomeio gestor do contrato Bruno Marques.” --------------- 

 Contrato de “Aquisição da Prestação de Serviços de Assistentes Operacionais com funções de 

auxiliar de ação educativa para o Serviço de Educação”, outorgado entre o Município de Vagos 

e Hobbyvida, Serviços Desportivos, Ldª, em 23 de setembro de 2019, pelo preço total de 

182.744,32 € (cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro euros e trinta e dois 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de adjudicação bem como a 

assinatura do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARRO – PROC.º DGF 533RS-2019 – BANDA 

VAGUENSE – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

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

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de setembro de 2019, que a seguir se 

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

“A Filarmónica Vaguense foi recentemente convidada a atuar no Teatro Capitólio, em Lisboa, no 

dia 01/10/2019 (Dia Mundial da Música). Para que tal possa ser concretizado, carece de apoio 

para o transporte das 59 pessoas e instrumentos da Banda. 

Tendo em consideração: 

a) Que a participação da Filarmónica Vaguense prestigia e dignifica o Município de 

Vagos; 

b) Que esta participação não estava prevista aquando da elaboração do Plano de 

Atividades para 2019; 

c) Que o apoio da Câmara Municipal de Vagos é fundamental para a concretização dessa 

participação; 
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d) Que a Câmara Municipal de Vagos não dispõe de viatura adequada para efetuar o 

transporte das pessoas, e instrumentos; 

e) Que, após ouvir o mercado, a empresa Vagoviagens tem disponibilidade para assegurar 

o transporte, ida e volta, pelo preço de €975,00; 

f) Considerando que o preço referido corresponde aos preços gerais praticados no 

mercado. 

Determino: 

1. Que se proceda à requisição da prestação do serviço à referida empresa; 

2. Que o presente despacho seja remetido à Câmara Municipal, para ratificação.”; -------- 

 Informação do NAp da DGF, de 24 de setembro de 2019, propondo: “para adjudicação a 

aquisição serviço em epígrafe: Vagoviagens Unipessoal, Ldª, pelo valor total de 975,00 € 

(novecentos e setenta e cinco euros) ”; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAp, de 24 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: “Concordo com o 

proposto na … informação técnica.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDGF, de 25 de setembro de 2019: “Concordo”; ------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 25 de setembro de 2019: “Adjudique-se. À 

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

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

Dulcínia Sereno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO (CEI) – SUBMISSÃO DE CANDIDATURA PARA 15 

ELEMENTOS – ÁREA DA EDUCAÇÃO-------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação/proposta do NAS, de 25 de setembro de 2019, propondo: “caso a candidatura venha 

a ser aprovada, será necessário o respetivo compromisso financeiro, para se proceder aos 

pagamentos, previstos na legislação acima informada – Bolsa de Ocupação, Subsídio de 

Alimentação e Subsídio de Transporte.  

A contratação de um Seguro, para cada um dos colaboradores, tem caráter obrigatório e implica 

igualmente uma despesa. 

Assim, apresenta-se a despesa estimada, para os 15 colaboradores, para um período de cerca de 

12 meses, propondo-se a reserva do compromisso financeiro no valor de 38.071,05€.”; ----------- 

 Despacho do senhor Vereador, Prof. Pedro Bento, de 30 de setembro de 2019: “À reunião de 

Câmara”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de candidatura. ---- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA – PROC.º E03/2010 – RECEÇÃO DEFINITIVA 

– PARCIAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Definitiva Parcial (Relativa aos elementos cujo prazo de garantia é de 2 e 5 anos), 

de 18 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 18 de setembro de 2019, anexando o Auto de Vistoria para efeitos de 

receção definitiva; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 19 de setembro de 2019: “Junto se remete Auto de Vistoria para a 

Receção Definitiva Parcial da Beneficiação da Ponte da Vagueira, deve a mesma ser remetida a 

reunião de câmara para aprovação/homologação.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de setembro 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. ------------------- 

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

VAGOS – PROC.º E01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.1 AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da obra, de 13 de setembro de 2019, anexando o Auto de 

Vistoria para efeitos de receção provisória, datado de 11 de setembro de 2019; ----------- 

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

fiscalização. Pode o Dono de Obra aprovar/homologar a Receção Provisória da 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2019:“À 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

VAGOS – PROC.º E01/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2 CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da obra, de 13 de setembro de 2019, anexando a Conta Final 

da empreitada, datada de 12 de setembro de 2019; --------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 13 de setembro de 2019: “Junto se anexa Conta Final da 

empreitada “Requalificação da EM 590”. Deve a mesma ser remetida a Reunião da 

Câmara para que possa ser aprovada/homologada.”; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2019:“À 

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

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

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

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

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

3.1 PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – E 11 – RUA DO MAR – REVISÃO 01 – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 29 de agosto de 2019, validando 

tecnicamente o PST – 11ª Fase – R01 – Rua do Mar.Pd03 – Revisão 1 do 

Desenvolvimento do PSS apresentada pela Entidade Executante a 28/08/2019; ----------- 

 Informação da DPOP, de 18 de setembro de 2019, concluindo:“…Face ao que antecede, 

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

 Parecer do CDPOP, de 19 de setembro de 2019: “Tendo em conta a informação da 

fiscalização, não se vê inconveniente na aprovação do PST- E11 – Rev 1.”; -------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de setembro de 2019: “Aprovo. À 

Reunião de C.M. para ratificar”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

3.2 PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – Ed 12 – RUA DO MAR – REVISÃO 01 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 18 de setembro de 2019, validando 

tecnicamente o Plano de Sinalização Temporária – Ed. 12 – R01do Desenvolvimento do 

PSS apresentada pela Entidade Executante a 16/09/2019; ------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 19 de setembro de 2019, concluindo:“…Face ao que antecede, 

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

 Parecer do CDPOP, de 23 de setembro de 2019: “Pode ser aprovado o PST – R01 nos 

termos da informação da fiscalização.”; --------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de setembro de 2019: “Aprovo. À 

Reunião de C.M. para ratificar”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

4 – EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC.º E16/2017 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da fiscalização da obra, de 13 de setembro de 2019, anexando o auto de receção 

provisória, datado de 11 de setembro de 2019; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 13 de setembro de 2019: “De acordo com a informação da fiscalização. 

Pode o Dono de Obra aprovar/homologar a Receção Provisória da empreitada em questão.”; -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2019:“À Reunião de 

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

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

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

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

E06/2018 – MAPA DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO – RATIFICAÇÃO ------- 

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

 Informação da DPOP, de 06 de setembro de 2019, anexando Plano de Trabalhos e Cronograma 

Financeiro retificados; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 13 de setembro de 2019: “De acordo com a informação da fiscalização 

pode ser aprovado o novo plano de trabalhos e cronograma financeiro.”; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de setembro de 2019: “Aprovo. À Reunião de 

CM., para ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

6 – AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE JARDIM E RECREIO – PROC.º E12/2019 

– RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Parecer do CDPOP, de 22 de setembro de 2019, anexando o auto de receção provisória, datado de 

12 de setembro de 2019 e concluindo que: “… uma vez que está em condições de ser recebida a 

obra, pode o dono de obra aprovar/homologar a receção provisória da mesma.”; ------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de setembro de 2019:“À Reunião de 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC.º E02/2019 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARECER N.º 02 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – GAFANHA DA BOA HORA – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 27 de setembro de 2019, validando 

tecnicamente o Plano de Sinalização Temporária na Rua Principal da Gafanha da Boa Hora do 

Desenvolvimento do PSS apresentado pela Entidade Executante a 26/09/2019; ---------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 27 de setembro de 2019: “Pode o Dono de Obra aprovar o PST n.º 2, da 

empreitada “Reparação de Pavimentos” nos termos da informação da Coordenação de 

Segurança em Obra.”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de setembro de 2019: “Aprovo. À Reunião de 

C.M. para ratificar.”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – SANDRA MARISA BRANCO TAVARES e HUGO MIGUEL RODRIGUES SAMPAIO 

(GOMES, QUEIROZ & ASSOCIADOS) – PROC.º 233/19 – LAVANDEIRA – SOZA – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – PRÉDIO MISTO – CRP N.º 1787 – ARTIGOS MATRICIAIS N.ºs 

2560U E 2757R --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de setembro de 2019; ------ 

  Parecer do CDPOP, de 16 de setembro de 2019, concluindo que “não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 16 de setembro de 2019: “À reunião de CM.”.  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade 

conforme parecer supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ISABEL FERREIRA NEVES – PROC.º OEC 128/18 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Isabel Ferreira Neves, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de 

agosto de 2018, juntando elementos ao processo; --------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 02 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Trata-se de um processo de legalização de alterações e ampliação de estabelecimento 

pecuário. 

O estabelecimento possui uma Autorização de utilização de 01/02/2005 (AU 17/2005) 

para Estábulo. 

2. No âmbito do Regime Extraordinário de regularização das actividades económicas 

(RERAE), foi efectuada Conferência Decisória da CCDRC, na qual foram consultadas 

as entidades C.M. Vagos, ACT, CCDRC, DSAVRC e DRAPC, sendo que foram emitidos 

pareceres favoráveis condicionados à pretensão. 

A aprovação do projecto deverá ser condicionada ao cumprimento dos pareceres das 

entidades. 

3. Foi apresentado parecer favorável da Veterinária Municipal de 03/09/2018. 

4. Foi prestada informação pelo Planeamento em 13/05/2019. 

5. O presente processo de legalização (arquitectura, especialidades e AU) reúne condições 

para aprovação, nas condições dos pontos 2 e 3 supra.”; ------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 10 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Concordo com a informação prestada … e com as condições impostas na mesma, devendo o 

processo ser remetido a reunião da CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e n.º 2 do artigo 
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34º do RMUE, para deliberar sobre a legalização das obras e sobre o uso pretendido (aditamento 

ao alvará de utilização anteriormente emitido). …”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de setembro 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 02 de setembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 10 de setembro de 2019; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas. --------- 

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


