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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 14/2019, de 06 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia seis de junho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e sete 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 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que a próxima reunião ordinária 

pública do dia 20 de maio (feriado nacional), passará para o dia 21, à mesma hora e no mesmo local. ------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 10 e 11, de 18 de abril e 03 de maio de 2019, respetivamente. Uma 

vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal 
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foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro 

de 1963. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Presidente da Câmara Municipal, dr. Silvério Rodrigues Regalado e Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, não votaram a proposta da ata n.º 10/2019, de 18 de abril, pois não estiveram 

presentes na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

3 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A MMM – 

ASSOCIAÇÃO MORE MOVING MOMENTS -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da CNAS, de 30 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“INFORMAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

A Associação More Moving Moments (doravante designada MMM), tem como objetivo 

proporcionar às crianças e jovens com problemas de mobilidade e/ou atraso de desenvolvimento 

soluções que contribuam para a sua inclusão social e desenvolvimento psicomotor. O projeto 

"More Swimming Moments" desta Associação pretende dotar as praias acessíveis de cadeiras de 

rodas pensadas e construídas para assegurar que crianças até aos 27 kg (cerca de 8 anos de 

idade) possam disfrutar da praia, permitindo-lhes deslocar-se na areia sem qualquer dificuldade, 

bem como acesso fácil à água. As cadeiras são disponibilizadas sem qualquer custo para os 

Municípios aderentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Vagos, com protocolo com o Sistema Nacional de Intervenção Precoce 

na Infância (SNIPI), vem, desde há mais de 15 anos, colaborando ativamente na prossecução dos 

interesses das crianças com deficiência e atraso de desenvolvimento e suas famílias, criando 

oportunidades para o seu pleno desenvolvimento e inclusão social. Conforme dados do 

Diagnóstico Social concelhio, no ano de 2016, o SNIPI apoiou um total de 19709 crianças, sendo 

3256 as crianças apoiadas na Região Centro, correspondendo a 13% do total nacional. ---------- 

As intervenções centradas na família e baseadas nas rotinas, em contextos naturais de 

aprendizagem são aquelas que mais promovem o desenvolvimento da criança. A praia, por seu 
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lado, é elemento central da natureza, da cultura local e espaço privilegiado pelas famílias. Assim, 

constitui-se como um contexto de excelente qualidade na promoção da relação pais-filhos, na 

promoção do desenvolvimento motor, social e emocional das crianças. ------------------------------- 

PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com o objetivo de apoiar as famílias no acesso a serviços, equipamentos e recursos promotores 

do desenvolvimento das crianças e bem-estar das famílias, considera-se de todo o interesse para 

o Município de Vagos disponibilizar cadeiras de praia “MMM” às crianças com dificuldades 

motoras e suas famílias, durante a época balnear de 2019, que se propõe serem concessionadas 

às praias da Vagueira e do Areão, num total de 2 cadeiras, permitindo, assim, a concretização 

plena do conceito de praia acessível. Pretende-se que estes equipamentos tenham impacto não só 

nas famílias oriundas do concelho de Vagos, mas também nos muitos visitantes, portugueses e 

estrangeiros, que se deslocam até às praias da Vagueira e Areão. ------------------------------------- 

Para o efeito, propõe-se a celebração de protocolo de cooperação entre a MMM e a Câmara 

Municipal de Vagos, anexo a esta informação.”; --------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos e a MMM – More Moving Moments, que a 

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

“Protocolo de Cooperação entre  Camara Municipal de Vagos 

e  

MMM – Associação More Moving Moments 

Junho 2019 

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos Censos 2011, 9,7% da população nacional afirmou ter muita dificuldade em, ou não 

conseguir, andar (980.000 pessoas) e, destes, 0,5 % têm entre 5 a 9 anos (2.532 pessoas) e outros 

0,5% de 10 a 14 anos (3.011) (Fonte: INE, Censos 2011); ---------------------------------------------- 

Não obstante a existência de cerca de 182 praias marítimas acessíveis em Portugal, as mesmas 

não permitem o acesso e a deslocação das crianças e jovens com dificuldades de mobilidade pelo 

areal ou mesmo o seu acesso à água, impedindo que estas crianças possam desfrutar, em família, 

de todas as brincadeiras, passeios, banhos e demais atividades balneares como qualquer outro 

jovem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Associação More Moving Moments (doravante designada MMM), criada em Janeiro de 2018, 

tem como objetivo proporcionar às crianças e jovens com problemas de mobilidade e/ou atraso 

de desenvolvimento soluções que contribuam para a sua inclusão social e desenvolvimento 

psicomotor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O projeto "More Swimming Moments" desta Associação pretende dotar as praias acessíveis de 

cadeiras de rodas pensadas e construídas para assegurar que crianças até aos 27 kg (cerca de 8 

anos de idade) possam disfrutar da praia, permitindo-lhes deslocar-se na areia sem qualquer 

dificuldade, bem como acesso fácil à água; ---------------------------------------------------------------- 

Considerando, ainda, que é de todo o interesse para a Câmara Municipal de Vagos disponibilizar 

cadeiras de praia “MMM” às crianças e suas famílias, durante a época balnear de 2019, e 

enquanto for possível o apoio logístico concessionado à(s) praia(s) de Vagueira e Areão, 

permitindo, assim, melhorar a vida das crianças com dificuldades motoras e a concretização 

plena do conceito de praia acessível; ----------------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva nº506912833, neste ato representada pelo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Silvério Regalado. ------------------------------------------------------------ 

E  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Associação More Moving Moments, pessoa coletiva n.º 514756497, com sede na Rua Sousa 

Loureiro nº 9, 3º A, 1500-586 Lisboa, neste ato representada por Rita Veloso Mendes, Presidente 

da Direção e por Ana Vidigal, Diretora Jurídica, --------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente protocolo de cooperação, que se rege pelas seguintes cláusulas: ---------- 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições em que as duas partes se 

comprometem a colaborar na implementação do “Projeto More Swimming Moments”, com o 

objetivo de disponibilizar cadeiras de praia adaptadas, designadas Cadeira MMM, para crianças 

até os 27kgs de peso (MMM S) e para crianças/jovens até os 40 kg (MMM M). --------------------- 
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Cláusula Segunda 

Compromisso da MMM 

A Associação MMM compromete-se a: --------------------------------------------------------------------- 

1. Ceder a título gratuito, e pelo período de vigência da época balnear de 2019, cadeira(s) 

de praia MMM à Câmara Municipal de Vagos, para utilização na(s) praia(s) da 

Vagueira e do Areão, com a classificação de praias acessíveis incluídas na lista 

disponibilizada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação; --------------------------------- 

2. Assumir a cobertura de riscos com: -------------------------------------------------------------- 

a.  acidentes pessoais ocorridos exclusivamente durante a utilização da cadeira 

MMM no âmbito do projeto "More Swimming Moments"; ------------------------- 

b. danos causados pelo manuseamento das cadeiras; --------------------------------- 

3. Elaborar e partilhar os procedimentos de utilização das cadeiras de praia MMM nas 

praias pelos utentes (Anexo 1); ------------------------------------------------------------------- 

4. Disponibilizar o formulário de utilização a preencher pelos utilizadores (Anexo 2). ----- 

Cláusula Terceira 

Compromisso da Câmara Municipal de Vagos 

A Câmara Municipal de Vagos  compromete-se a:-------------------------------------------------------- 

a) Divulgar, por todos os seus meios de comunicação a disponibilização gratuita das 

cadeiras de praia MMM para crianças, na(s) praia(s) acima identificadas; --------------- 

b) Respeitar a política de proteção de dados da MMM, em anexo a este documento e 

disponível em www.moremovingmoments.pt e garantir que colaboradores, voluntários e 

concessionários também respeitam a política de proteção de dados definida pela MMM 

(Anexo 3); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Fazer respeitar os procedimentos de utilização das cadeiras fornecidos pela MMM; ---- 

d) Garantir a guarda, recolha e colocação diária das cadeiras na praia por parte do 

concessionário da praia ou outra entidade à qual seja dada esta responsabilidade; ----- 

e) Fornecer e assegurar o preenchimento do formulário de utilização cedido pela 

Associação MMM pelos utilizadores das cadeiras; -------------------------------------------- 

http://www.moremovingmoments.pt/
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f) Garantir o transporte necessário à entrega da(s) cadeira(s) na(s) praia(s); --------------- 

g) Terminada a época balnear, garantir o transporte necessário à devolução a(s) cadeira(s) 

para local a determinar pela MMM; ------------------------------------------------------------- 

h) Garantir a guarda em segurança das cadeiras de praia MMM durante a duração do 

projeto e a entrega das cadeiras cedidas pela Associação MMM, nas mesmas condições 

de funcionalidade que foram entregues.  -------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta 

Execução e acompanhamento do Protocolo 

1. Tendo em vista o acompanhamento da execução do presente Protocolo, as partes nomeiam 

os seguintes interlocutores: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) Pela MMM, Rita Veloso Mendes, com o endereço de correio eletrónico 

ritaivmendes@gmail.com e o telemóvel n.º 939147031; -------------------------------------- 

b) Pela Câmara, Adriana Gironella Silva Capela com o endereço de correio eletrónico  

adriana.capela@cm-vagos.pt e o telefone n.º 234799600. ------------------------------------ 

2. Qualquer alteração ao indicado nos números anteriores deverá ser comunicada de imediato 

e por mensagem de correio eletrónico à outra Parte. ----------------------------------------------- 

Cláusula Quinta 

Dados pessoais e responsáveis pelo tratamento 

1. As partes obrigam-se a cumprir as disposições legais vigentes em matéria de proteção de dados 

pessoais e a implementar as medidas técnicas e organizativas necessárias à manutenção da 

segurança dos referidos dados contra qualquer acesso ou tratamento ilegal ou não autorizado. - 

2. O tratamento de dados realizado ao abrigo do presente Protocolo é limitado aos fins previstos 

no mesmo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta 

Duração 

O presente protocolo tem a duração de um ano, a contar da data da sua assinatura, podendo ser 

renovável, por acordo de ambas as partes. ----------------------------------------------------------------- 

 

mailto:ritaivmendes@gmail.com
mailto:adriana.capela@cm-vagos.pt
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Cláusula Sétima 

Incumprimento e rescisão do protocolo 

A falta de cumprimento do presente protocolo constitui justa causa de rescisão para qualquer das 

partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Cláusula oitava 

Revisão do protocolo 

O presente protocolo pode ser objeto de revisão ou alteração, em qualquer momento, mediante 

acordo das partes por escrito. --------------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo é feito em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.”; --- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de cooperação e 

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

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

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

4 – PRODUTOS DE MERCHANDISING – FIXAÇÃO DE PREÇOS -------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de maio de 2019, que a seguir se 

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

PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE MERCHANDISING 

1- Considerando que algumas das características culturais e sociais do concelho de Vagos podem ser 

representadas através de produtos de Merchandising os quais, com garantia de fidelidade, representam a 

identidade das suas gentes; 

2- Considerando que esses produtos integram uma forma de comunicação institucional para o exterior; 

3- Considerando que os objetivos estratégicos definidos no âmbito do Turismo, no Município de Vagos, 

passam pela dinamização, promoção e valorização dos produtos turísticos e culturais do concelho de 

Vagos e da região; 

4- Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 21.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), na 

sua atual redação, os preços e demais instrumentos de remuneração são fixados pelos municípios; 
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5- Considerando que, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), na sua atual 

redação, compete à Câmara Municipal fixar esses preços; 

6- Considerando, por fim, que os preços de venda propostos não são inferiores aos custos diretos e 

indiretamente suportados com o fornecimento dos produtos; 

Nestes termos: 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, de acordo como disposto no n.º 1, do artigo 21.º, da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea e), do n.º 1, do artigo 33.º, do RJAL, aprovar os valores 

dos preços de venda dos produtos de merchandising, de acordo com a seguinte tabela, os quais incluem 

IVA à taxa de 23%, a saber: 

 

Produto Preço 

Lápis Grande Basic 2,50 € 

Lápis Pequeno Basic 1,00 € 

Marcador de Livros Basic 1,50 € 

Bloco A5 Basic 6,50 € 

Crachá 33mm Basic 1,50 € 

Postal Basic 1,00 € 

Conjunto 4 Postais Basic 3,50 € 

Porta Chaves Basic 2,50 € 

Polaroid Basic 3,00 € 

Íman Basic 3,50 € 

Caneca Basic 7,50 € 

Chávena Café Basic 6,50 € 

T-shirt Basic 13,00 € 

Saco Pano Basic 7,00 € 

Fita Identificadora 1,50 € 

Cerâmica Casa Gandaresa 16,00 € 

Cerâmica Mulher Gandaresa Traje Domingueiro 13,50 € 

Cerâmica Mulher Gandaresa Traje Trabalho 13,50 € 

Cerâmica Casa Gandaresa de Pendurar 7,00 € 

Cerâmica Barco Moliceiro com Vela 9,00 € 

Roteiro Turístico 1,50 € 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os valores supra referidos. ---------------- 

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de junho de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 34.175,07 € (trinta e quatro mil, cento e setenta e cinco euros 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) – Nada a registar. ---------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) – No período de 05 a 25 de maio de 2019 – 16 despachos. ---------- 

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

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

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

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

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

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2019 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 03 de junho de 2019, que a seguir se transcreve; --------------- 

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que os presentes processos de candidatura cumpriram o estipulado no n.º 1 do artigo 

14.º do PMAAD; 

3. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 23/05/2019 do “Anexo 1 – 

Critérios e Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do art.º 15.º do referido regulamento; 
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Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir o 

apoio financeiro constante nos relatórios finais de apuramento do apoio financeiro, em 

anexo, referente ao subprograma 1 do PMAAD para o ano de 2019, nomeadamente: 

i. ADCF Santo André de Vagos: €7.455,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 

euros); 

ii. ADC Sosense: €9,699,50 (nove mil, seiscentos e noventa e nove euros e cinquenta 

cêntimos); 

iii. Juveforce - ADC de Ponte de Vagos: €26.900,50 (vinte e seis mil, novecentos euros 

e cinquenta cêntimos); 

iv. Clube de Pesca Desportiva de Calvão: €1.251,000 (mil, duzentos e cinquenta e um 

euros); 

v. Associação de Ciclismo Trepanelas: €3.576,00 (três mil, quinhentos e setenta e seis 

euros).”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Requisições n.ºs 1424, 1425, 1426, 1427 e 1428; --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 À ADCF Santo André de Vagos, um subsídio no valor de 7.455,00 € (sete mil, quatrocentos 

e cinquenta e cinco euros); ---------------------------------------------------------------------------------- 

 À ADC Sosense, um subsídio no valor de 9.699,50 € (nove mil, seiscentos e noventa e nove 

euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------- 

 À Juveforve – ADC de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 26.900,50 € (vinte e seis mil, 

novecentos euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------- 

 Ao Clube de Pesca Desportiva de Calvão, um subsídio no valor de 1.251,00 € (mil, duzentos 

e cinquenta e um euros); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 À Associação de Ciclismo Trepanelas, um subsídio no valor de 3.576,00 € (três mil, 

quinhentos e setenta e seis euros). ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

SURFISTAS DE VAGOS – VAGUEIRA PRO 2019 (BODYSURF) ------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 30 de maio de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), bem como, apoio logístico/técnico à 

organização da atividade; --------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1401, no valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de maio de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

à Associação de Surfistas de Vagos, um subsídio no valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) 

para o evento “Vagueira pro 2019 (Bodysurf)”. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ALWAYS 

YOUNG ADCR – RIA RACE VAGUEIRA ------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do CNEDJ, de 30 de maio de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 2.750,00 € (dois mil, setecentos e cinquenta euros), bem como, apoio 

logístico/técnico à organização da atividade; ---------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1400, no valor de 2.750,00 € (dois mil, setecentos e cinquenta euros); --- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de maio de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

à Associação Always Young ADRC, um subsídio no valor de 2.750,00 € (dois mil, setecentos e 

cinquenta euros) para o evento “Ria Race Vagueira”. ----------------------------------------------------------- 

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

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

3.4 AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO CONCELHO DE VAGOS ---------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 31 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: --------------- 

“Considerando: 

1. Os requerimentos apresentados pelos Agrupamentos de Escuteiros sediados no 

Concelho de Vagos solicitando a atribuição de subsídio para as suas atividades 

regulares e as respetivas informações do Núcleo Administrativo e Jurídico 

relativamente à instrução dos mesmos, nomeadamente: 

a. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 822 (Vagos), 

datado de 5 de fevereiro de 2019, com data de entrada nesta Câmara Municipal 

a 18 de fevereiro de 2019 e com informação técnica n.º 30/MMD/2019, de 6 de 

março de 2019; 

b. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 826 (Fonte de 

Angeão), datado de 27 de março de 2019, com data de entrada nesta Câmara 

Municipal a 7 de maio de 2019 e com informação técnica n.º 76/MMD/2019, de 

13 de maio de 2019; 

c. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 850 (Calvão), 

datado de 25 de abril de 2019, com data de entrada nesta Câmara Municipal a 

26 de abril de 2019 e com informação técnica n.º 65/MMD/2019, de 6 de maio 

de 2019; 

d. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 851 (Ponte de 

Vagos), datado de 29 de abril de 2019, com data de entrada nesta Câmara 

Municipal a 2 de maio de 2019 e com informação técnica n.º 75/MMD/2019, de 

14 de maio de 2019; 

2. Que as informações técnicas mencionadas no número anterior concluem, para 

todos os requerimentos, que estes se encontram devidamente instruídos, pelo que 

“deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e 

humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir” aos 4 Agrupamentos 

de Escuteiros do Concelho; 

3. Que para o apuramento do valor a atribuir a cada Agrupamento, foi estabelecido 

um valor fixo de apoio e ainda um valor unitário por cada escuteiro, de acordo com 

a tabela seguinte: 
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Critérios 
Apoio 

fixo 

Apoio Variável 

Total 

Agrupamentos 

Nº 

elementos 

Valor 

Unitário 
Subtotal 

Agrupamento 

822  

Vagos 

€500,00 114 €15,00 €1.710,00 €2.210,00 

Agrupamento 

826 Fonte de 

Angeão 

€500,00 67 €15,00 €1.005,00 €1.505,00 

Agrupamento 

850 

Calvão 

€500,00 68 €15,00 €1.020,00 €1.520,00 

Agrupamento 

851 Ponte de 

Vagos 

€500,00 121 €15,00 €1.815,00 €2.315,00 

 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir aos 

Agrupamentos de Escuteiros os seguintes montantes: 

i. Agrupamento de Escuteiros 822 – Vagos: €2.210,00 (dois mil, duzentos e dez 

euros); 

ii. Agrupamento de Escuteiros 826 – Fonte de Angeão: €1.505,00 (mil, 

quinhentos e cinco euros); 

iii. Agrupamento de Escuteiros 850 – Calvão: €1.520,00 (mil, quinhentos e vinte 

euros); 

iv. Agrupamento de Escuteiros 851 – Ponte de Vagos: €2.315,00 (dois mil, 

trezentos e quinze euros).”; ----------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1418; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2018: “À reunião de 

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

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

 Ao Agrupamento de Escuteiros 822 - Vagos, um subsídio no valor de 2.210,00 € (dois mil, 

duzentos e dez euros); --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 826 – Fonte de Angeão, um subsídio no valor de 1.505,00 € 

(mil quinhentos e cinco euros); ---------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 850 - Calvão, um subsídio no valor de 1.520,00 € (mil 

quinhentos e vinte euros); ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 851 – Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 2.315,00 € 

(dois mil, trezentos e quinze euros); ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.1 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO --------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo António da União de Freguesias 

de Vagos e Santo António, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de 

maio de 2019, requerendo isenção de todas as taxas para a realização da Prova Automóvel 

a realizar no dia 02/06/2019, para angariação de fundos a fim de realizar a Festa Anual 

de Santo António. Requerendo ainda a isenção de todas as taxas para realização da Festa 

Anual em Honra de Santo António no lugar de Corgo do Seixo de Baixo, nos dias 13, 14, 

15, 16 e 17 de junho de 2019; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 30 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. Acrescenta-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 actual redacção, 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, 

objectivas ou subjectivas, 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 

subjectivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redacção 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 actual redacção, por se tratar 

de uma matéria da sua competência. À consideração superior.”; --------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 158,40 € (cento e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos);  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2019: “À próxima 

reunião de Câmara, para deliberar.”. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

4.2 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 VAGOS – JANTAR 

MEDIEVAL --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822 (Vagos), com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de maio de 2019, requerendo isenção do 

pagamento de taxas pela emissão da licença de ruido para a realização de Jantar Medieval, 

no dia 29 de junho de 2019, com inicio às 19h00 e término às 01h00 do dia seguinte; --- 

 Informação da CNAJ, de 28 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. Acrescenta-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 actual redacção, 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, 

objectivas ou subjectivas, 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 

subjectivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redacção 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 actual redacção, por se tratar 

de uma matéria da sua competência. À consideração superior.”; --------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 46,65 € (quarenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos); ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2019: “À próxima 

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

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

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

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

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

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

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

entrada nesta Câmara Municipal em 22 de maio de 2019, requerendo isenção do 

pagamento das taxas para a realização da Festa Anual em Honra de São Salvador; ------- 

 Informação da CNAJ, de 28 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. Acrescenta-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 actual redacção, 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, 

objectivas ou subjectivas, 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 

subjectivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redacção 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 actual redacção, por se tratar 

de uma matéria da sua competência. À consideração superior.”; --------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 105,85 € (cento e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos); ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2019: “À próxima 

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

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

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

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

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

4.4 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO INÁCIO, NOSSA SENHORA DAS 

CANDEIAS E SÃO BRÁS DO LUGAR DO BOCO – RATIFICAÇÃO -------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo Inácio, Nossa Senhora das 

Candeias e São Brás do lugar do Boco, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 21 de janeiro de 2019, requerendo isenção do pagamento das taxas devidas para 

realização da Festa Anual em Honra de Santo Inácio, Nossa Senhora das Candeias e São 

Brás do lugar do Boco; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 28 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. Acrescenta-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 actual redacção, 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, 

objectivas ou subjectivas, 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 

subjectivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 

deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redacção 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 actual redacção, por se tratar 

de uma matéria da sua competência. À consideração superior.”; --------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 93,05 € (noventa e três euros e cinco cêntimos); ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2019: “À próxima 

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

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

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

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – “DAGA” – OUCA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

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

 Requerimento de Gabriel das Neves Frade, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 

de maio de 2019, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado 

«DAGA», sito em Ouca, seja alargado como segue: ------------------------------------------------------ 

o Sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados das 02H00M às 04H00M, até 

31/12/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Ouca, de 14 de maio de 2019; ---------------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 21 de maio de 2019; ------------------------------------------------------ 

 Informação do NAJ, de 22 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“I – Pretensão: 

Em 03/05/2019 veio o requerente Gabriel das Neves Frade, titular explorador do estabelecimento 

denominado “DAGA Bar”, sito na Rua do Barreiro, n.º 1, na freguesia de Ouca, solicitar à 

Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento para todas as 6.as feiras, sábados 

e vésperas de feriado até 31/12/2019, das 02h00 às 04h00. 

No entanto, em 16/05/2019, veio apresentar uma alteração ao pedido inicial de alargamento de 

horário de funcionamento, justificando o mesmo com o facto de ter vizinhos e de não querer criar 

conflitos com ninguém. 

Deste modo, pretende, agora, que lhe seja concedido o alargamento de horário de funcionamento 

das 02H00 às 03H00, para o dia 25/05/2019, e para todas as 6.as feiras, sábados e vésperas de 

feriado durante os meses de junho, julho e agosto de 2019. 

II – Enquadramento regulamentar e análise da pretensão: 

Antes de mais, importa referir que, por se tratar de um pedido de alargamento de horário de 

funcionamento, a pretensão do requerente tem que ser analisada ao abrigo do Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Vagos, publicado na 2.ª série 

do Diário da República, n.º 137, de 16 de julho de 2015, através do Edital n.º 644/2015, de ora 

em diante designado por Regulamento. 

De acordo com o artigo 2.º do Regulamento, os estabelecimentos de venda ao público e de 

prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos, podem funcionar livremente, exceto entre 

as 02H00 e as 06H00, período este que têm de estar encerrados. 
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Por sua vez, o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que a Câmara Municipal pode reduzir 

a restrição referida no artigo anterior, alargando o período de funcionamento para vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, desde que se encontrem preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) O pedido seja devidamente fundamentado, por razões de ordem turística, cultural ou outra;  

b) Sejam respeitados os níveis de ruído impostos pela legislação em vigor, tendo em vista a 

salvaguarda do direito à tranquilidade, repouso e segurança dos cidadãos residentes;  

c) Sejam respeitadas as condições de circulação e estacionamento do local;  

d) Não forem desrespeitadas as características socioculturais e ambientais da zona. 

No caso em apreço, o requerente justifica o seu pedido com o facto de querer angariar fundos.  

Mais, verificou-se que até à presente data não há registo de queixas em matéria de ruído sobre o 

referido estabelecimento. 

No que concerne à instrução do pedido de alargamento de horário de funcionamento, o n.º 3 do 

referido artigo 3.º estabelece que deverá ser formulado com uma antecedência de quinze dias 

úteis, e deve ser instruído com os seguintes documentos:  

a) Requerimento;  

b) Ata da reunião da assembleia de condóminos onde tenha sido deliberado não haver 

inconveniente no alargamento do horário, nos casos em que o estabelecimento se encontre 

instalado em edifício de habitação coletiva;  

c) Outros, que a câmara municipal solicitar para ponderação do pedido de alargamento. 

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o requerente procedeu à mera 

comunicação prévia para a exploração do estabelecimento em causa, e que o mesmo possui o 

alvará de autorização de utilização n.º 17/16, para o uso a qua se destina (Estabelecimento de 

Bebidas).  

Por sua vez, o n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento estabelece que para o alargamento do período 

de funcionamento, ouvir-se-á, previamente e no prazo de dez dias úteis, a junta de freguesia e a 

Guarda Nacional Republicana, bem como outras entidades que a Câmara Municipal entenda por 

conveniente.  

Deste modo, em 08/05/2019 foi solicitado parecer à junta de freguesia de Ouca e à GNR do Posto 

Territorial de Vagos. No entanto, uma vez que o requerente apresentou uma alteração ao pedido 

inicial foi, novamente, solicitado, às entidades anteriormente referidas, para se pronunciarem 

sobre este novo pedido, conforme se pode verificar pelos documentos anexos à presente 

informação. 

Sobre este assunto, veio a junta de freguesia referir no seu parecer que tendo em consideração o 

histórico de queixas que o funcionamento do respetivo estabelecimento tem provocado pelos 

vizinhos, delibera parecer favorável ao alargamento de horário, desde que sejam salvaguardadas 

as alíneas a), b), c) e d) do artigo 3.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Vagos. 
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Por sua vez, a GNR refere no seu parecer que não vê qualquer inconveniente à concessão de 

alargamento de horário do referido estabelecimento, desde que: 

1. O explorador acautele no interior e exterior do estabelecimento que não surjam eventuais 

atos que afetem a paz pública bem como a tranquilidade dos moradores, provocados por 

clientes/frequentadores do espaço; 

2. A utilização de aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas de saúde 

e bem-estar dos vizinhos; 

3. Em caso de reclamação do ruído produzido, deverá de imediato ser adotado as medidas 

adequadas para reduzir o incómodo produzido, eliminando a sua fonte. 

III – Conclusão: 

Por tudo o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da junta de freguesia de Ouca, propõe-

se o deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para todas as 6.as feiras, 

sábados e vésperas de feriado durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, das 02h00 às 

03h00. No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de 

funcionamento aos pressupostos do parecer da GNR e da junta de freguesia de Ouca. 

No que concerne ao alargamento do horário de funcionamento para o dia 25/05/2019, até às 

03h00, propõe-se o indeferimento da pretensão com fundamento no facto do pedido não ter sido 

formulado com uma antecedência de 15 úteis, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Vagos.”; - 

 Parecer da CNAJ, de 23 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

Face ao disposto no artigo 3.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Vagos, informa-se que compete à Câmara Municipal deliberar 

sobre o pedido de alargamento do período de funcionamento dos estabelecimentos. Mais se 

informa que pelo alargamento do período de funcionamento são devidas as taxas previstas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas, mais precisamente no ponto 8 do capítulo IX 

do anexo A (tabela de taxas).”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 30 de maio de 2019: “à próxima reunião 

de Câmara, para deliberação.”. ----------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------- 

 Indeferir o alargamento de horário de funcionamento para o dia 25/05/2019, pelo facto do 

pedido não ter sido formulado com uma antecedência de 15 dias úteis, de acordo com o 

estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Vagos; -------------------------------------------------------------- 

 Deferir a pretensão de alargamento de horário de funcionamento para todas as 6.as feiras, 

sábados e vésperas de feriado durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, das 02h00 

às 03h00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA 

QUINTÃ – APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ------------- 

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

 Informação do SE do NEDJ, de 23 de maio de 2019, concluindo: “propõe-se a atribuição de um 

subsídio no valor de E 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros) à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola da Quintã para custear despesas com a disponibilização 

de instalações para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, nos 

anos letivos 2018/2019 e de 2019/2020.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CNEDJ, de 30 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com o teor da informação … pelo que se propõe que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Quintã um 

subsídio no valor de € 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), com vista a custear despesas com 

a disponibilização de instalações para o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do 

Ensino Básico, nos anos letivos de 2018/2019 e de 2019/2020.”; -------------------------------------- 

 Requisição n.º 1491, no valor de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos euros); -------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019: “À Reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola da Quintã, um subsídio no valor de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos euros), 

com vista a custear as despesas com a disponibilização de instalações para fornecimento de refeições 

aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS 

ESCOLAS – PROJETO APROVADO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE do NEDJ, de 31 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Considerando: 

a) Que a participação efetiva dos alunos na vida da escola, no âmbito mais alargado da 

gestão democrática ou participativa das escolas, é uma das formas de envolver os alunos 

na definição de objetivos e ações que reflitam a sua vontade, os seus interesses e as suas 

opiniões; 

b) Que a concretização da participação dos alunos é uma forma básica de aproximar os 

alunos da instituição escola, concretizando o conceito de comunidade educativa e 

criando a possibilidade para que os alunos participem na determinação de forma efetiva 

o curso da vida dessa instituição, na qual constroem parte do seu percurso de vida; 

c) Que o programa "Orçamento Participativo das Escolas", do Ministério da Educação e 

Ciência, visa dar resposta a esta necessidade de, transversalmente, promover a 

participação dos alunos, gerando oportunidades para que os mesmos se apercebam das 

regras e modelos de funcionamento de uma sociedade democrática; 

d) Que este programa tem como objetivos promover o espírito de participação e de 

cidadania, valorizando a opinião dos estudantes em decisões que os afetam diretamente, 

promovendo a sua integração em processos participativos democráticos e a sua 

educação e formação enquanto cidadãos críticos, informados e participativos; 

e) Que o programa prevê, ainda, um processo de votação das propostas apresentadas, no 

qual os alunos, após a análise dos projetos apresentados a votação, decidem qual o 

projeto vencedor; 

f) Que os projetos vencedores foram financiados pelo Ministério da Educação e da Ciência, 

representando no caso da Escola Secundária de Vagos, um orçamento de € 500,00 

(quinhentos euros); 

g) Que os projetos poderão, ainda, ser financiados pelos orçamentos próprios das escolas 

ou agrupamentos de escolas e recorrer a apoios externos ou patrocínios; 

h) Que no caso da Escola Secundária de Vagos o projeto vencedor consistiu na construção 

de um telheiro, permitindo a criação de uma zona coberta que possa ser utilizada pelos 

alunos como zona de convívio, aproveitando os bancos de betão e de madeira existentes 

na zona exterior do recreio que se encontra junto à Biblioteca Escolar e ao Refeitório da 

Escola, como se pode verificar pelo projeto em anexo; 

i) Que a área coberta prevista inicialmente não se adequava ao número de alunos e que a 
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concretização de uma cobertura que possui as dimensões necessárias, torna necessário 

o apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Vagos; 

j) Que o Agrupamento de Escolas de Vagos assegurará parte do financiamento do projeto 

através do orçamento consignado pelo Ministério da Educação e da Ciência, assim 

como, pelo orçamento próprio do Agrupamento de Escolas de Vagos; 

k) Que os alunos desenvolveram diversas atividades tendo em vista a angariação dos fundos 

necessários para a concretização desta medida; 

l) Que apesar destes esforços é, ainda, necessário o valor de € 10 000,00 (dez mil euros) 

para fazer face às despesas relativas à execução da obra planeada, tendo o Agrupamento 

de Escolas de Vagos já despendido o valor de € 2 000,00 (dois mil euros), conforme se 

pode verificar pelos documentos em anexo; 

m) As competências materiais previstas nas alíneas o), r) e u) do número 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como, a mais-valia do projeto para 

o bem-estar dos alunos na Escola Secundária de Vagos; 

n) A importante contribuição da concretização do projeto aprovado em Orçamento 

Participativo para a educação cívica dos alunos; 

o) Que, nos termos do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de Janeiro, se concretizará a 

transferência para os órgãos municipais de competências no domínio da Educação, 

cabendo-lhes, nesse âmbito, o exercício efetivo dessas competências; 

p) Que no âmbito desse processo de transferência de competências, em curso, a titularidade 

do imóvel, em questão, será transferida para o Município de Vagos; 

q) Que este é um importante investimento na qualidade e no bem-estar dos alunos, 

promovendo a melhoria do processo educativo, constituindo um investimento na 

qualificação da população. 

Pelo exposto, proponho que se aprove um subsídio destinado a apoiar a execução da zona coberta 

pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, no valor de € 10 000,00 (dez mil euros).”; ---------------- 

 Parecer do CNEDJ, de 31 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com o teor da informação … pelo que se propõe que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos um subsídio no valor de € 10.000,00 

(dez mil euros), destinado a apoiar a execução da zona coberta prevista no projeto vencedor do 

Orçamento Participativo das Escolas, na sua versão final.”; ------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1493, no valor de 10.000,00 € (dez mil euros); ------------------------------------------ 

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

Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos, 

um subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), destinado a apoiar a execução da zona coberta 

prevista no projeto vencedor do Orçamento Participativo das Escolas. ------------------------------------- 

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

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

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

CRONOGRAMA DO CAMPO DE FÉRIAS – VERÃO 2019 – MOMENTOS 3 A 7 -------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 20 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Considerando: 

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

Cronograma do Campo de Férias Vagos em Ação Júnior – Verão 2019; 

2. Que o cronograma aprovado contemplava apenas dois dos sete momentos que compõem o 

referido campo de férias, estando prevista a aprovação posterior do Cronograma para os 

restantes momentos; 

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

proposta de Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2019 para os momentos 3 a 7.”; ------- 

 Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 2019, momentos 3 a 7, que é dado aqui como 

inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------------------- 

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

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

– Verão 2019 – Momento 3. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 8/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de abril de 2019, solicitando 

apoio para renda de casa; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação do NAS, de 28 de maio de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Requisição n.º 1420, no valor de 700,00 € (setecentos euros), para o ano em curso e 500,00 € 

(quinhentos euros), para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 03 de junho 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 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PARA RENDA DE CASA – N.º 9/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de abril de 2019, solicitando 

apoio para renda de casa; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 29 de maio de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 105,00 € (cento e cinco euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.260,00 € (mil duzentos e sessenta euros), 

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

 Requisição n.º 1421, no valor de 735,00 € (setecentos e trinta e cinco euros), para o ano em curso 

e 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco euros), para exercícios futuros; -------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 03 de junho 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 105,00 € (cento e cinco euros), o que perfaz um apoio de 

1.260,00 € (mil duzentos e sessenta euros) no total. -------------------------------------------------------------- 

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

11 – DIA DO MUNICÍPIO 2019 - HOMENAGENS ------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 29 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ---- 

«Na passagem do dia do Município importa reconhecer instituições e/ou personalidades que se 

distinguiram nas mais diversas áreas, através da atribuição de Diplomas de Mérito.  

A saber: 

 D. Carlos Filipe Ximenes Belo 

Pelo trabalho, coragem e empenho na defesa dos valores da paz e da reconciliação no 

Mundo. 

 D. António Manuel Moiteiro Ramos 

Pelo trabalho desenvolvido pela Diocese de Aveiro junto das paróquias do Concelho nas 

mais diversas áreas, muito particularmente nas áreas da ação social e da educação. 

 Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede 

Pela forte ligação existente entre os municípios de Cantanhede e de Vagos, não só na 

defesa dos interesses do Poder Local, mas sobretudo através da partilha de 

manifestações de fé para com a Nossa Senhora de Vagos.» 

Presente também proposta da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 29 de maio de 2019, que a seguir se 

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

«Pelo trabalho desenvolvido na manutenção da tradição cultural gastronómica do Concelho, bem 

como da promoção dos seus sabores, únicos e autênticos, nos mais diversos locais e aos mais 

diversos níveis, proponho a atribuição de Diplomas de Mérito às seguintes confrarias: 

 Confraria dos «Sabores da Abóbora» 

 Confraria «As Sainhas» 

 Confraria «Sabores da Fava» 

 Confraria dos «Rojões da Bairrada» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e aclamação, a atribuição de Diplomas de Mérito 

às Personalidades e Instituições acima referidas. ----------------------------------------------------------------- 

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

12 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA 

TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP) 

DOS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, ANADIA, AVEIRO, ESTARREJA, ÍLHAVO, 

MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, VAGOS, E DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM 

O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPI_001/2019 – CONCURSO 

PÚBLICO COM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 

ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS ------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da CNAp, da DGF, de 31 de maio de 2019; ------------------------------------------------- 

 Parecer do CDGF, de 31 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo. Para remeter à Câmara Municipal para que esta delibere sobre a assunção de 

encargos plurianuais.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019: “À Reunião de Câmara”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização 

prévia para assunção de encargos plurianuais. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

13 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA 

TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP) 

DOS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, ANADIA, AVEIRO, ESTARREJA, ÍLHAVO, 

MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, VAGOS, E DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM 

O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPI_001/2019 – CONCURSO 
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PÚBLICO COM PUBLICITAÇÃO INTERNACIONAL – INICIO DE PROCEDIMENTO – 

MINUTA DE PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEMI, de 31 de maio de 2019; ---------------------------------------------------------- 

 Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes; -------------- 

 Anexo I – Instalações de MT; --------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo II – Instalações de BTE; ------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo III – Instalações de BTN; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo IV – Instalações de BTN-IP; -------------------------------------------------------------------------  

 Anexo V – Estimativas de Custos; -------------------------------------------------------------------------- 

 Resumo Global – 2019/21; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019: “À Reunião de Câmara 

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

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

a) Aprovar a minuta do protocolo em anexo e bem assim autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Autorizar a abertura de Procedimento e aprovar as peças da formação do contrato 

(Programa do Procedimento, Caderno de Encargos e respetivos anexos). O Procedimento 

correrá sob a forma de Concurso Público com publicidade internacional, com publicação no 

DR e no JOUE, em conformidade com as disposições do CCP. ------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter toda a documentação à Assembleia Municipal para acompanhar o pedido 

de autorização prévia para assunção de encargos plurianuais. ------------------------------------------------ 

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

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

SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA DO EMPRÉSTIMO PAEL (PROGRAMA DE APOIO À 

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

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

 Informação do CDGF, de 03 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

«Tendo a Câmara Municipal deliberado proceder à contratação de um empréstimo 

bancário de médio/longo prazo para substituir a dívida do empréstimo que decorreu da adesão 

ao PAEL, ao abrigo da parte final do n.º 1 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi 

elaborado o relatório de análise das propostas das instituições de crédito consultadas (em anexo). 

Do relatório resulta que a proposta apresentada pelo Banco BPI é a mais vantajosa. Importa, 

contudo, avaliar se tal proposta apresenta melhores condições do que aquelas que estão 

atualmente em vigor no empréstimo contraído junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.  

Neste momento o montante em dívida é de 2.052.206,25 € faltando 8 anos de amortização 

(16 prestações semestrais). Tendo em conta que as taxas de juro que o mercado tem vindo a 

praticar, em particular com Município de Vagos, têm sido bastantes inferiores à taxa de juro 

suportada com o empréstimo PAEL optou-se por prolongar o prazo de amortização do novo 

empréstimo para 12 anos, prevendo-se que a redução da taxa de juro permita obter um valor 

global de encargos inferior àquele que é suportado com o empréstimo PAEL. A redução do valor 

global de encargos, atualizados à taxa de 4% em conformidade com o n.º 3 do artigo 19.º do 

Regulamento Delegado (EU) n.º 480/2014, de 3 de março, é condição necessária para a 

viabilização a substituição empréstimo, conforme prevê o n.º 6 do art.º 51º da Lei nº 73/2013, de 

3 de setembro 

Assim, perante as condições apresentadas pelo Banco BPI e em comparação com o atual 

plano de amortização do PAEL verificou-se o seguinte, conforme quadros anexos: 

 O plano de amortização do PAEL conduz a um valor de encargos 

global atualizado de 1.864.558,82 €; 

  A proposta do Banco BPI à taxa de juro apresentada (0,479%) 

apresenta um valor global de encargos atualizado de 1.721.639,44 €; 

 Acreditando que um cenário com as atuais taxas de juro ao longo de 

todo o prazo de amortização não é realista, pese embora não seja 

possível determinar com exatidão a sua evolução, previu-se um 

quadro de subida da taxa de juro. Assim, numa situação hipotética em 

que de nos primeiros 4 anos a taxa de juro é de 0,479% e nos restantes 

8 anos passa para 1,21% (taxa Euribor de 0,5%) atinge-se um valor 

global de encargos atualizado de 1.754.418,95 €.   
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Estamos, assim, perante uma proposta que permite assegurar com muita segurança que 

o valor global atualizado dos encargos com a proposta em análise são substancialmente inferiores 

àquele que é suportado pelo atual empréstimo do PAEL, havendo ainda margem para a taxa de 

juro subir de forma mais acentuada. Estamos, pois, perante uma proposta que: 

- Não aumenta a dívida total do Município; 

- Diminui o serviço da dívida do Município. 

Face ao exposto, verificando-se cumpridas as condições exigidas pelo art.º 51º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, para a operação de substituição da dívida do empréstimo PAEL propõe-se a 

contratação do novo empréstimo junto ao Banco BPI nas condições apresentadas.”; -------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2019: “À Reunião de Câmara 

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

A Câmara Municipal verificando que estão cumpridas as condições exigidas pelo artigo 51.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, deliberou, por unanimidade, a contratação de novo 

empréstimo junto do banco BPI nas condições apresentadas. ------------------------------------------------- 

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

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

15 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CONCURSO 

PÚBLICO COM PUBLICITAÇÃO NACIONAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTO ------------- 

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

 Proposta de deliberação do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 31 de maio de 2019, que a 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão Financeira - Serviço Técnico do Núcleo de 

Aprovisionamento proceda à abertura de procedimento para a aquisição de veículo pesado de 

transporte de passageiros. 

Mais se determina: 

1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 217.000,00 € (duzentos e dezassete mil euros), 

com base na consulta preliminar efetuada pelo Núcleo de Educação, Desporto e 

Juventude; 
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3) Que o Prazo de Execução seja de 90 dias; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 9 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

  Presidente – CNEDJ, Filipe Pedro 

  Vogal – CDGF, Nuno André (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas 

e impedimentos); 

Vogal - NEMI, André Nunes. 

 Suplentes: 

Técnico Superior, Bruno Marques 

Técnico Superior, Pedro Castro 

 Secretário do Júri: 

  CNAp. Elisabete Tavares, substituída nas suas faltas e impedimentos pela 

Técnica Superior Marytrini de Jesus 

7) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua atual redação, as seguintes competências relativas aos 

artigos 64.º e 66.º da mesma norma: 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas. 

8) Submeter a presente proposta de deliberação à reunião da Câmara Municipal, não 

havendo lugar à deliberação da Assembleia Municipal para autorização da assunção de 

encargos plurianuais, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2017, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), dado à não aplicação da mesma, tendo 

em conta o artigo 88º, n.º 5 da Lei do Orçamento de Estado de 2019.”; -------------------- 

 Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. --------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC.º E02/2019 -------------------------------------------- 

1.1 CADUCIDADE DE ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 20 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: --------------- 

“Enquadramento: 

1. Em 17-01-2019 a Câmara Municipal deliberou dar início ao 

procedimento de contratação pública para a empreitada “Reparação de 

Pavimentos 2019” com o preço base de 342.000,00€. 

2. Em 22-01-2019 foi publicado no Diário da Republica o aviso do início 

do concurso público da empreitada, cujo prazo para entrega das 

propostas era 06-02-2019.  

3. Após análise das propostas recebidas (10) o júri nomeado pela Câmara 

Municipal ordenou-as pelo critério definido de mais baixo preço, tendo 

ficado em 1º lugar a empresa Rosas Construtores, S.A. pelo valor 

277.958,63€. 

4. Em 21-03-2019 a Câmara Municipal deliberou adjudicar a empreitada 

à empresa Rosas Construtores, S.A. pelo valor 277.958,63€. 

5. A empresa Rosas Construtores, S.A., foi notificada da decisão de 

adjudicação em 26-03-2019, na qual foram igualmente solicitados os 

documentos de habilitação. 

6. A empresa respondeu, em 04-04-2019, enviando os documentos de 

habilitação solicitados em 26-03-2019. 

7. Em 09-04-2019 a empresa Rosas Construtores, S.A. foi notificada, 

através da plataforma vortal, para comparecer no dia 16-04-2019 pelas 

09h:30m no edifico da CM Vagos para outorga do contrato de 

empreitada. 

8. A empresa Rosa Construtores, S.A. não compareceu para a assinatura 

do contrato nem apresentou, até a presente data, qualquer tipo de 

justificação. 

Tendo em conta que: 

9. De acordo com o nº1 do artigo 105º do código dos contratos públicos, 

na sua redação atual, a adjudicação caduca no seguinte caso: 
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a) Se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 

comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do 

contrato;  

10. O nº 2 do artigo 105º refere que acontecendo o referido no ponto 

anterior, o adjudicatário perde a caução prestada a favor da entidade 

adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de contratar 

adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.  

11. Refira-se que a proposta ordenada em 2.º lugar é, de acordo com a lista 

de ordenação de ordenação final, da empresa Civibérica – Obras Civis, 

S.A., com o valor de 285.300,00€.   

Face ao exposto, propõe-se que: 

12. Em virtude do adjudicatário não ter comparecido no dia, hora e local do 

ato da outorga do contrato nem ter justificado a sua ausência, propõe-se 

a caducidade da adjudicação, nos termos do definido no nº 1 artigo 105.º 

do CCP, perdendo o adjudicatário a caução prestada. 

13. Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere notificar a empresa 

Rosas Construtores, S.A., nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, para se 

pronunciar, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, da intenção de 

caducar a adjudicação e, consequentemente, da perda da caução.”; ---- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de maio de 2019: ------------------------ 

“Dada a urgência existente em dar início à execução das obras objeto do presente 

procedimento, e atendendo ao facto da próxima reunião de Câmara apenas se realizar 

no próximo dia 6 de junho, profiro despacho, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º do anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, no sentido de determinar a 

caducidade da adjudicação à empresa Rosas Construtores, S.A. e determino a sua 

notificação de acordo com o referido no ponto 13 da presente informação, devendo o 

presente despacho ser sujeito a ratificação na primeira reunião de câmara.”. ----------- 

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

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

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2019 – PROC.º E02/2019 -------------------------------------------- 

1.2 ADJUDICAÇÃO AO 2.º CLASSIFICADO -------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 31 de maio de 2019, concluindo. “Nos termos do definido no 

nº 2 do artigo 105º do CCP, deve a Câmara Municipal de Vagos adjudicar a empreitada 

à proposta ordenada em lugar subsequente … ou seja, à empresa Civibérica – Obras 

Civis, S.A. pelo valor de 285.300,00 €.”; -------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019, “À Reunião de C.M.”:  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada supra ao concorrente 

Civibérica – Obras Civis, S.A., pelo montante de 285.300,00 € (duzentos e oitenta e cinco mil e 

trezentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 Informação da fiscalização da empreitada supra, de 22 de maio de 2019; ----------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 23 de maio de 2019: “Tendo em conta a informação da fiscalização e a 

informação do projetista. Deve o Dono de Obra deliberar se aceita a alteração de material 

proposto pela entidade executante”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de maio de 2019: ---------------------- 

“À DPOP,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da prévia informação da Fiscalização, que se encontra acompanhada e 

complementada pelo parecer do projetista, serve o presente despacho para aprovar a 

substituição do material, nos termos propostos pelo CDPOP. Mais determino que seja remetido 
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à DF o presente auto para pagamento. Deverá o presente despacho ser remetido à Reunião de 

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

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

3 – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º E10/2019 – INICIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - (E10/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “Requalificação da Zona Industrial de Vagos”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e a minuta 

do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 1.275.000,00 € (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil 

euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 300 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 18 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Eng. Ana Vilão (*) 

- Arq. Pedro Castro  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e impedimentos pela 

Assistente Técnica Paula Sarabando. 
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g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com as 

subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da 

mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e dar início ao 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB DA QUINTÃ – PROC.º E11/2019 – INICIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - (E11/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “Requalificação e Ampliação da EB da Quintã”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e a minuta 

do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 1.100.000,00 € (um milhão e cem mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 330 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 21 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e impedimentos pela 

Assistente Técnica Paula Sarabando. 
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g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com as 

subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da 

mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e dar início ao 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E07/2019 – EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------ 

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

 Informação do CDPOP, de 31 de maio de 2019, propondo: “que o procedimento atual seja extinto 

por não ter sido apresentada qualquer proposta.”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019, “À Reunião de C.M.”: ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, extinguir o procedimento com base na informação 

supra, (alínea a), do n.º 1, do art.º 79.º, do CCP). ----------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E09/2019 – INICIO DE PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: --- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - (E09/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “Requalificação de Habitação Social – Bairro Dr. Pedro Guimarães”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e a minuta 

do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 445.000,00 € (quatrocentos e trinta e cinco mil euros); 
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c) Que o prazo de execução seja de 240 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 15 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e impedimentos pela 

Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com as 

subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da 

mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e dar início ao 

procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

E06/2018 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DPSS - 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 01 – 

ABERTURA DE ESTALEIRO --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 31 de maio de 2019, para efeitos de aprovação;  
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 Parecer do CDPOP, de 31 de maio de 2019: “Pode o Dono de Obra aprovar o “DPSS” da 

empreitada em questão nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. A 

decisão deverá ser comunicada aos interessados”; ------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 31 de maio de 2019: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o DPSS, nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – SAGIPER – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PERFIS PVC, LDA – PROC.º OEC 

180/18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 57 E 60 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTURA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Sagiper, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 de fevereiro 

de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 14 de março de 2019, concluindo: ------------------------------------------ 

“…Relativamente à altura máxima da edificação, a pretensão cumpre o definido no Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 14 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Trata-se de um processo de obras de legalização (alteração de fachada e escada interior) 

e licenciamento de ampliação de edifício industrial. 

2. A aprovação do projeto de arquitectura deverá ficar condicionada ao cumprimento do 

parecer favorável condicionado da APA, de 06/02/2019. 

3. Deverá ser regularizada a questão referida no ponto 4, da informação do Planeamento 

de 02/01/2019. 

4. Nos restantes aspectos, o projecto de legalização (arquitectura) reúne condições para 

aprovação.”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 20 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“ …Concordo com a informação prestada … sendo de submeter o processo a reunião da CM, 

para deliberação sobre a aceitação da justificação para a altura da edificação (alínea d) do artigo 

8º do regulamento do PPZIV)… Caso recaia decisão favorável, … não se verá inconveniente na 
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aprovação do projeto de arquitetura (legalização de alteração de fachadas e de escada interior e 

licenciamento da ampliação), nas condições do parecer da APA.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de maio de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das alterações, a altura 

requerida, bem como o projeto de arquitetura da ampliação. ------------------------------------------------- 

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

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

2 – ANGELINO BRITES SIMÕES – PROC.º OEC 13/19 – QUINTÃ – VAGOS E SANTO 

ANTONIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

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

 Requerimento de Angelino Brites Simões, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 

de fevereiro de 2019, requerendo legalização de obras de alteração de fachada de edifício de 

comercio e ou serviços e habitação e ampliação e alteração de anexos. Requerendo ainda 

autorização de utilização; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 15 de maio de 2019, concluindo: “… Face ao exposto, entende-se que o 

presente processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara 

Municipal, por forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras 

realizadas e a utilização do edifício.”; --------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 15 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… Concordo com a informação prestada… sendo que conforme a mesma, nomeadamente a 

conclusão, o processo reúne condições para ser submetido a reunião da CM, para deliberar sobre 

a legalização das obras e sobre a utilização do edifício. …”; ------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio 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 do NFM, de 15 de maio de 2019; 



 
 

Ata n.º 14/2019, de 06 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

41 

o O parecer da CDU, de 15 de maio 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 e 

quarenta e quatro minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


