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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 29/2019, de 19 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

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

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

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

e com a presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia 

Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. 

Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara para prestar informações sobre o solicitado, em reunião 

anterior, relativamente à Vespa Velutina, nomeadamente: ----------------------------------------------- 

o Número de ninhos retirados por ano: Em 2015 - 1; em 2016 - 10; em 2017 - 56; em 2018 

– 76 e em 2019 - 140. Total de 283 ninhos. ----------------------------------------------------- 

o Preço por ninho: 100,00 euros. Inclui primeiro contacto com as pessoas, ida ao local para 

avaliar as condições da intervenção, preparação do ninho com injeção e posterior retirada 

do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Relativamente à empresa Nativa – No ano de 2017 a CIRA promoveu uma reunião onde 

estiveram presentes os gabinetes de proteção civil. Foram convidadas algumas empresas 

a apresentar soluções. A Nativa foi uma das empresas presentes mas as soluções que 

apresentou não satisfizeram. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 O senhor Presidente da Câmara para: ----------------------------------------------------------------------- 

o Dar nota que relativamente à depressão Elsa não se verificaram danos graves. Foi uma 

noite muito agitada com algumas chamadas para corte de árvores mas, felizmente, sem 

consequências de maior. ---------------------------------------------------------------------------- 

o Beneficiação da EM 598 Rines/Sanchequias – Temos tido alguns problemas na 

empreitada pois a chuva não tem ajudado. Os problemas são também na obra da Parcela 

B do PP do Parque Empresarial de Soza. O empreiteiro vai pedir formalmente a 

suspensão da obra em Soza, porque não há condições para o normal desenvolvimento dos 

trabalhos. Reforçará os trabalhadores na obra Rines/Sanchequias, comprometendo-se a 

fazer a reposição de buracos, substituição de tampas de águas pluviais e outros trabalhos 

que permitam uma melhor mobilidade aos munícipes. ----------------------------------------- 

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

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

o Auxiliares de Ação Educativa – Tem conhecimento que o problema respeitante aos salários 

em atraso continua. A empresa de trabalho temporário não cumpre o pagamento atempado. A 

Câmara Municipal está a par desta situação? --------------------------------------------------------- 

o Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos - Dar nota da preocupação com que ficou 

ao ler o comunicado da Associação relativamente à dificuldade em fazer transportes por falta 

de meios. A Câmara Municipal tem o dever de tentar perceber o que se passa e perceber se 

pode ajudar ou não. Com isto sofrem os que têm mais dificuldades financeiras e os mais 

necessitados. Quando é que esta situação poderá ficar sanada? ------------------------------------ 

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

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

o Auxiliares de Ação Educativa – Relativamente à empresa atual não tem nota de que haja 

qualquer atraso. Coisa diferente é a situação com a empresa anterior. ----------------------- 

O senhor Vereador, prof. Pedro Bento acrescentou que a empresa atual, e relativamente às duas anteriores, 

tem sido cumpridora. Contudo existem situações da empresa anterior que ainda não estão fechadas. A 

Câmara Municipal tem tentado contactar a empresa mas sem sucesso. Algumas funcionárias ainda têm 
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subsídios em atraso e até ponderam colocar o caso em tribunal. A única coisa que a Câmara pode fazer é 

reter as garantias bancárias, sendo que não as pode usar para fazer o pagamento sem haver uma decisão 

judicial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

o Sobre a situação de dificuldade de transportes por parte dos Bombeiros Voluntários o 

senhor Presidente referiu que neste momento os bombeiros têm 3 viaturas em fase final 

de acabamentos para entrarem em operação. Enquanto esta situação, que é mais 

burocrática, não estiver resolvida este problema irá continuar. Não se atreve a adiantar 

qualquer prazo mas estará para breve a entrada em funcionamento, quer da nova viatura 

de emergência médica, quer dos 2 veículos que já estão contratualizados, para transporte 

de doentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE VAGOS – MINUTA DE REGULAMENTO 

– PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Proposta da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de dezembro de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE VAGOS 

§1º 

Enquadramento legal 

1 – No âmbito da concretização da transferência de competências para as autarquias locais, 

previstas no artigo 23º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto (Lei-Quadro), foi publicado o Decreto-

Lei nº 32/2019, de 4 de março, que vem alargar as competências dos órgãos municipais no 
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domínio do policiamento de proximidade, e procede à alteração e republicação da Lei n.º 

106/2015, de 25 de agosto, que criou os Conselhos Municipais de Segurança. 

2- O Decreto-Lei nº 32/2019, de 4 de março, entrou em vigor no dia 05/03/2019. 

3- Com a referida alteração legislativa preconiza-se o desdobramento do conselho municipal de 

segurança, que passa a funcionar num formato alargado e num formato restrito, tendo em vista 

uma maior agilização no desenvolvimento das suas competências. Por outro lado, procura-se 

dotar o conselho de competências próprias em áreas que requerem empenho e coordenação das 

diferentes entidades, designadamente no que concerne aos modelos de policiamento de 

proximidade. Para o efeito, é revista a composição do conselho, o qual passa a integrar 

representantes das áreas cultural e desportiva, do sistema educativo e das estruturas integrantes 

da rede nacional de apoio às vítimas. Por sua vez, e tendo por fim a promoção do debate dos 

problemas de segurança que afetam a comunidade e uma maior proximidade dos serviços públicos 

às comunidades que servem, as reuniões do conselho passam a contemplar um período aberto aos 

cidadãos, promovendo a participação ativa da sociedade civil na resolução dos problemas 

relacionados com a segurança pública. 

4- No que diz respeito à composição do conselho, diga-se, conselho alargado, terão de ser 

adotados os procedimentos necessários com vista à sua (nova) instalação. 

5- Quanto ao conselho restrito o mesmo é constituído da seguinte forma: 

a) O Presidente da Câmara Municipal; 

b) O Vereador responsável pelo acompanhamento das questões de segurança, ou outro 

vereador indicado pelo presidente da câmara municipal, caso seja este o responsável 

por esta área; 

c) Os comandantes das forças de segurança com competência na área territorial do 

município; 

d) O comandante da polícia municipal, quando este serviço de polícia exista. 

6- O conselho alargado reúne sempre que convocado pelo Presidente e, no mínimo, com 

periodicidade trimestral. 

7- O conselho restrito reúne sempre que convocado pelo presidente, e, no mínimo, com uma 

periodicidade bimestral. 

8- Os membros de cada conselho tomam posse perante a Câmara Municipal. 

§2º 

Diligências efetuadas 

9- Para a concretização dos objetivos fixados no diploma atrás referido, é necessário que sejam 

encetados os procedimentos com vista a adaptar as entidades e respetivos membros á nova 

composição do conselho alargado. 

10- Assim, e tendo em consideração que a principal alteração da composição do Conselho incide 

sobre a necessidade de inclusão de representantes das entidades com atividade nos setores de 
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apoio social, cultural e desportivo, foram consultadas todas as entidades do Município de Vagos, 

adstritas a esses setores, para se pronunciarem sobre o assunto. 

11- Dessa consulta resultou o interesse expresso das seguintes entidades, em integrarem o 

Conselho: 

a) Área Social – Santa Casa da Misericórdia de Vagos; 

b) Área Desportiva – ADC Sosense; 

c) Área Cultural – Museu do Brincar. 

12- Por outro lado, e tendo em consideração o Parecer da DGAL, homologado por despacho do 

Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, de 2 de setembro de 2019, é importante incluir 

no Conselho Municipal de Segurança o representante da Polícia Marítima. 

§3º 

Proposta 

Nestes termos, e pese embora o disposto na alínea i), do nº 2, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, que determina que compete à Assembleia Municipal elaborar (e 

aprovar) o regulamento do conselho municipal de segurança, proponho que a Câmara Municipal 

delibere remeter a presente proposta à Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no nº 1, do 

artigo 6º, da Lei nº 33/98, de 18 de julho, na redação atual, para que este órgão delibere: 

a) Definir o número de representantes das entidades com atividade no setor de apoio social, 

cultural e desportivo, que integram o Conselho Municipal de Segurança (alínea i), nº 1, 

artº 3º-B, da Lei nº 33/98, de 18 de julho, na redação atual); 

b) Aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Vagos, conforme 

minuta que se junta em anexo.”; ------------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Vagos, que a seguir se 

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

“REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE VAGOS 

PREÂMBULO 

Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei nº 32/2019, de 4 de março, que alarga as 

competências dos órgãos municipais no domínio do policiamento de proximidade, e introduz 

alterações no funcionamento dos conselhos municipais de segurança, torna-se necessário alterar 

o atual Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Vagos, por forma a adaptá-lo a 

esse diploma. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea i), do nº2, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia Municipal de Vagos, em sessão ordinária de _____________, 
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aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, o presente Regulamento do Conselho Municipal 

de Segurança de Vagos.  

CAPÍTULO I 

Princípios Gerais e Competências 

Artigo 1.º 

Conselho Municipal de Segurança 

1. O Conselho Municipal de Segurança de Vagos, adiante designado por CMS, é uma entidade de 

âmbito municipal com funções de natureza consultiva, que visa promover a articulação, a troca 

de informações e a cooperação entre entidades que, na área do Município de Vagos, têm 

intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e 

tranquilidade das populações. 

2. O CMS funciona em modalidade alargada e em modalidade restrita, nos termos da lei. 

3. O CMS reúne nos Paços do Concelho de Vagos, mas poderá também reunir e funcionar em 

qualquer local do município que assim seja determinado pelo próprio. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

Sem prejuízo do disposto na lei, são objetivos do CMS: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na área do 

município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos cidadãos 

no respetivo município e participar em ações de prevenção; 

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social do 

município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue oportunos e 

diretamente relacionados com as questões de segurança e inserção social; 

e) Proceder à avaliação dos dados relativos ao crime de violência doméstica, e tendo em conta 

os diversos instrumentos nacionais para o seu combate, designadamente os Planos Nacionais de 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, e apresentar propostas de ações que 

contribuam para a prevenção e diminuição deste crime; 

f) Avaliar os números da sinistralidade rodoviária e, tendo em conta a estratégia nacional de 

segurança rodoviária, formular propostas para a realização de ações que possam contribuir para 

a redução dos números de acidentes rodoviários no município; 

g) Promover a participação ativa dos cidadãos e das instituições locais na resolução dos 

problemas de segurança pública. 

Artigo 3.º 

Competências 

1. Para a prossecução dos objetivos previstos no artigo 2.º, compete ao CMS emitir parecer sobre: 

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do Município; 
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b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança no 

Município; 

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do Município; 

d) Os resultados da atividade Municipal de proteção civil; 

e) Os resultados da atividade Municipal de combate aos incêndios; 

f) As condições materiais e os meios humanos empregues nas atividades sociais de apoio aos 

tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar; 

g) A situação socioeconómica Municipal; 

h) O acompanhamento e apoio das ações dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico de droga; 

i) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem 

de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção; 

j) Os dados relativos a violência doméstica; 

k) Os resultados da sinistralidade rodoviária municipal; 

l) As propostas de Plano Municipal de Segurança Rodoviária; 

m) Os Programas de Policiamento de Proximidade; 

n) Os Contratos Locais de Segurança. 

2. Emitir parecer sobre o seu Regulamento, a enviar à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal. 

3. Os projetos e as propostas de parecer serão elaborados e apresentados ao CMS, em regra com 

a periodicidade de três meses, coincidindo com as reuniões ordinárias, exceto se por natureza do 

assunto ou por razões atendíveis o Conselho deliberar prazo diferente. 

4. Os pareceres referidos no n.º 1 são apreciados pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, com conhecimento das forças de segurança com competência no município. 

Artigo 4.º 

Composição 

1. Integram o CMS: 

a) O Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal;  

b) O Vereador com competências delegadas no acompanhamento das questões de segurança 

e/ou proteção civil; 

c) O Presidente da Assembleia Municipal, ou seu substituto legal; 

d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia da área do Município de Vagos, ou seus substitutos 

legais, nos termos da lei; 

e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Vagos; 

f) O Comandante da Guarda Nacional Republicana de Vagos; 

g) Um representante da Polícia Marítima; 

h) O Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

i) O Coordenador Municipal de Proteção Civil de Vagos; 
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j) O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

k) _____ representantes das entidades com atividade no setor de apoio social, cultural e 

desportivo; 

l) Um representante do Agrupamento de Escolas de Vagos; 

m) Um representante do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação (Colégio de Calvão) 

n) Um representante do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA); 

o) Um representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

2. Os membros do CMS designados pelas respetivas entidades externas ao Município e às 

Freguesias podem ser substituídos, a todo o tempo, pelas mesmas entidades, devendo comunicar 

tal facto, atempadamente, ao Presidente do CMS. 

3. Os membros do CMS por inerência dos seus cargos podem fazer-se representar sendo bastante 

para o efeito a apresentação de declaração a entregar pelo representante à Mesa do CMS, no 

início de cada reunião. 

4. O mandato dos membros do CMS coincide com o mandato dos Órgãos Municipais. 

5. Até à designação de novos membros do CMS em resultado de processo eleitoral, o CMS 

designado no mandato anterior mantém-se em funções. 

Artigo 5.º 

Mesa 

1. Os trabalhos do CMS alargado são dirigidos por uma Mesa, presidida pelo Presidente da 

Câmara Municipal e integra ainda dois Secretários, eleitos de entre os restantes membros. 

2. Compete ao Presidente da Câmara Municipal convocar as reuniões do CMS, fixar a respetiva 

ordem do dia, ouvidos os restantes membros da Mesa, e dirigir os trabalhos. 

3. Compete aos Secretários conferir as presenças nas reuniões, verificar o quórum, organizar as 

inscrições para uso da palavra, lavrar as atas e assegurar o expediente. 

4. O CMS restrito não dispõe de uma mesa, sendo os trabalhos orientados pelo Presidente da 

Câmara Municipal, que indicará, em cada reunião, um membro como relator dos trabalhos. 

Artigo 6.º 

Do CMS restrito 

1. Integram o CMS restrito: 

a) Presidente da Câmara Municipal; 

b) O Vereador com competências delegadas no acompanhamento das questões de segurança 

e/ou proteção civil;  

c) O Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana de Vagos; 

d) O Coordenador Municipal de Proteção Civil de Vagos; 

e) Um representante da Polícia Marítima; 

2. O conselho restrito pode convidar a participar nas suas reuniões entidades e personalidades 

cuja intervenção considere relevante em função da matéria. 
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3. É da competência do CMS restrito analisar e avaliar as situações de potencial impacto na 

segurança ou no sentimento de segurança das populações, nomeadamente as suscitadas no 

âmbito do conselho. 

4. Compete ao conselho restrito participar na definição, a nível estratégico, do modelo de 

policiamento de proximidade a implementar no município. 

5. Compete ainda ao conselho restrito pronunciar-se sobre: 

a) A rede de esquadras e postos territoriais das forças de segurança; 

b) A criação de programas específicos relacionados com a segurança de pessoas e bens, 

designadamente na área da prevenção da delinquência juvenil; 

c) Outras estratégias para a eliminação de fatores criminógenos. 

6. Sem prejuízo do disposto no nº 2, do artigo 7º, o CMS restrito reúne sempre que convocado 

pelo Presidente. 

7. Os membros do CMS designados pelas entidades externas ao Município podem ser substituídos, 

a todo o tempo, pelas mesmas entidades, devendo comunicar tal facto, previamente, ao Presidente 

do CMS. 

8. Os membros do CMS por inerência dos seus cargos podem fazer-se representar sendo, bastante 

para o efeito a apresentação de declaração a entregar pelo representante à Mesa do CMS, no 

início de cada reunião. 

CAPÍTULO II 

Funcionamento do CMS 

Artigo 7.º 

Periodicidade das reuniões 

1. O CMS alargado reúne ordinariamente uma vez por trimestre, no edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos. 

2. O CMS restrito reúne no mínimo, com uma periodicidade bimestral, no edifício da Câmara 

Municipal de Vagos. 

Artigo 8.º 

Realização das reuniões 

1. Compete ao Presidente, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, convocar as reuniões e 

proceder ao envio da ordem do dia, acompanhada da respetiva documentação, sempre que 

possível. 

2. Tratando-se do CMS restrito a antecedência mínima para a convocatória da reunião é de 5 

dias úteis. 

Artigo 9.º 

Reuniões extraordinárias 

1. As reuniões extraordinárias do CMS alargado terão lugar mediante convocação escrita do 

Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de, pelo menos, um terço dos seus membros, 
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devendo o respetivo requerimento conter a indicação do assunto que se deseja ver tratado, 

devidamente fundamentando em matéria das competências do CMS. 

2. As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas a requerimento da Assembleia 

Municipal ou da Câmara Municipal, com indicação expressa e fundamentada dos assuntos a 

apreciar. 

3. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação do 

pedido, mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião 

extraordinária. 

4. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na 

reunião. 

Artigo 10.º 

Ordem do dia 

1. Cada reunião terá uma Ordem do Dia estabelecida pelo Presidente, bem como um Período de 

«Antes da Ordem do Dia». 

2. O período de «Antes da Ordem do Dia», que não poderá exceder 60 minutos, destina-se à 

discussão e análise de quaisquer assuntos da competência do CMS e que não se encontrem 

incluídos na ordem do dia. 

3. O Presidente deve incluir na ordem do dia os assuntos que para esse fim lhe forem indicados 

por qualquer membro do CMS, desde que se incluam na respetiva competência e o pedido seja 

apresentado por escrito com a antecedência mínima de 15 dias úteis sobre a data da realização 

da reunião. 

4. Sempre que não seja acompanhada com a convocatória, a ordem do dia, e respetiva 

documentação de suporte, deve ser entregue a todos os membros do CMS com a antecedência de, 

pelo menos, 48 horas sobre a data da reunião. 

5. No final da reunião do CMS alargado, há um período aberto ao público para exposição, pelos 

munícipes, de questões relacionadas com as matérias de segurança no Município. 

6. Nas reuniões do CMS restrito a Ordem do Dia é estabelecida pelo Presidente. 

7. As reuniões do CMS restrito não são públicas, pelo que não há lugar a um período de 

intervenções aberto ao público. 

8. Todas as comunicações e convocatórias deverão ser efetuadas preferencialmente por correio 

eletrónico, por forma a agilizar os processos, pelo que deverão os membros do CMS, alargado e 

restrito, facultar o respetivo endereço eletrónico, logo que solicitado pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal. 

Artigo 11.º 

Quórum 

1. O CMS, em qualquer das suas modalidades, funciona com a presença da maioria dos seus 

membros. 
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2. Passados 30 minutos sem que haja o quórum referido no número anterior, é convocada uma 

nova reunião do CMS, com um intervalo mínimo de 24 horas, nos termos do nº 2 do artigo 29º do 

Código de Procedimento Administrativo. 

3. Reunidos em segunda convocatória, nos termos do ponto anterior, pode o CMS deliberar desde 

que esteja presente um terço dos seus membros com direito a voto. 

4. Compete aos Secretários a conferência das presenças nas reuniões, a verificação do quórum, 

a elaboração das atas e minutas e demais expediente necessário ao funcionamento. 

Artigo 12.º 

Direitos dos membros 

1. Todos os membros do CMS têm direito a participar nas respetivas reuniões, a usar da palavra, 

a apresentar propostas sobre as matérias em debate e a participar na elaboração dos pareceres 

referidos no artigo 14º, consoante a modalidade de CMS em presença. 

2. A palavra será concedida aos membros do CMS por ordem de inscrição, não podendo cada 

intervenção exceder 5 minutos e estando limitado a uma intervenção por assunto. 

3. A fazerem-se substituir, nas faltas e impedimentos, por outro membro da entidade que 

representam, devendo a legitimidade e identidade do substituto ser comunicado ao Presidente do 

CMS e por ele verificado, nos termos dos artigos 4.º e 6º. 

Artigo 13.º 

Deliberações 

1. A Mesa ou o Presidente da Câmara Municipal, consoante a modalidade de CMS em presença, 

deve procurar que, sempre que possível, as deliberações do CMS sejam tomadas por consenso. 

2. Quando no CMS, independentemente da sua modalidade, haja lugar a votação, a mesma efetua-

se nos termos dos artigos 30.º a 33.º do Código de Procedimento Administrativo. 

3. Cada membro do CMS dispõe de um voto. 

4. Nenhum membro do CMS presente poderá deixar de votar. 

5. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade e vota sempre em último 

lugar. 

6. É admissível a formulação de voto de vencido e respetiva fundamentação. 

7. As deliberações do CMS são tomadas por maioria simples dos membros presentes, salvo nos 

casos para os quais se haja previamente deliberado que as deliberações se tomam por maioria 

qualificada dos membros. 

CAPÍTULO III 

PARECERES 

Artigo 14.º 

Dos pareceres 

1. Os pareceres do CMS são obrigatórios e não vinculativos, de acordo com o estatuído no artigo 

91.º do Código de Procedimento Administrativo. 
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2. Para o exercício das suas competências, os projetos de pareceres são elaborados por um 

membro do CMS, indicado pelo Presidente, o qual, no CMS restrito, assume a tarefa e 

qualificação de relator, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º. 

3. Sempre que a matéria em causa o justifique, poderão ser constituídos grupos de trabalho, que 

terão por objetivo a apresentação de um projeto de parecer, fixando o prazo de apresentação. 

4. Os restantes membros do CMS podem participar na elaboração, designadamente através da 

remessa de estudos, propostas e sugestões. 

Artigo 15.º 

Aprovação de pareceres 

1. Com exceção dos CMS restritos, em que os projetos de parecer podem ser apresentados na 

própria reunião, nos restantes casos devem ser apresentados aos membros do CMS com a Ordem 

do Dia. 

2. Os pareceres são votados globalmente, considerando-se aprovados quando reúnam o voto 

favorável da maioria dos membros presentes na reunião. 

3. Quando um parecer for aprovado com votos contra, os membros discordantes podem requerer 

que conste do respetivo parecer a sua declaração de voto vencido. 

Artigo 16.º 

Periodicidade dos pareceres 

1. Os pareceres a emitir pelo CMS têm a periodicidade e validade que o mesmo determine. 

2. Os pareceres referidos no artigo 3.º são apreciados pela Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, com conhecimento das forças de segurança com competência no 

município. 

CAPÍTULO IV 

ATAS 

Artigo 17.º 

Atas das reuniões 

1. De cada reunião será lavrada ata na qual se registará o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado 

das votações e as declarações de voto. 

2. As atas são postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou no início 

da seguinte. 

3. As atas serão elaboradas sob a responsabilidade de um dos Secretários, o qual após a sua 

aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente. 

4. No CMS restrito as atas serão elaboradas sob a responsabilidade do relator, o qual após a sua 

aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente. 

5. As deliberações do CMS podem ser aprovadas em minuta nos termos e para os efeitos do n.º 4 

do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo. 



 
 

Ata n.º 29/2019, de 19 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

6. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma ata donde constem ou se omitam 

tomadas de posição suas pode posteriormente juntar à mesma uma declaração escrita sobre o 

assunto. 

7. Os votos de vencido dos membros do CMS são apresentados por escrito e registados na ata nos 

termos do artigo 35.º do Código de Procedimento Administrativo. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18.º 

Instalação 

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei, efetuar as diligências 

necessárias à instalação do CMS, contactar as personalidades designadas para o integrar e 

solicitar a todas as entidades referidas nos artigos 4.º e 6.º, consoante o caso, a indicação dos 

respetivos representantes. 

Artigo 19.º 

Posse 

1. Os membros de cada CMS tomam posse perante a Câmara Municipal logo que se encontrem 

designados. 

2. A competência da Câmara Municipal legalmente prevista é delegável no seu Presidente, nos 

termos do Código de Procedimento Administrativo. 

3. Os membros representantes das entidades que participem nas reuniões, em substituição dos 

que tomaram posse, ficam dispensados dessa formalidade, competindo ao Presidente da Câmara 

Municipal verificar a identidade e legitimidade do substituto, o qual se deverá fazer acompanhar 

de documento emitido pela entidade representada e pelo seu documento de identificação civil. 

Artigo 20.º 

Apoios 

Compete à Câmara Municipal, nos termos da lei, dar o apoio logístico necessário ao 

funcionamento do CMS. 

Artigo 21.º 

Primeira reunião 

1. O CMS, na sua primeira reunião, pronuncia-se sobre o regulamento em vigor e, se assim o 

entender, elabora uma proposta de regulamento a submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

2. Caso a Assembleia Municipal introduza alterações à proposta de regulamento, elabora nova 

proposta que remete ao CMS, para emissão de parecer no prazo de 30 dias. 

3. Na primeira sessão, após a receção do parecer do CMS, a Assembleia Municipal aprova o 

regulamento. 

Artigo 22.º 

Casos omissos 
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No omisso regem as disposições constantes do Código de Procedimento Administrativo. 

Artigo 23.º 

Revisão do Regulamento 

O Regulamento pode ser revisto a todo o tempo pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, ouvido o CMS ou a pedido deste, que deverá apresentar proposta. 

Artigo 24.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento fica revogado o anterior Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança de Vagos. 

Artigo 25.º 

Entrada em vigor 

O Regulamento entra em vigor 5 dias após a sua aprovação e deverá estar disponível, em 

permanência, no sítio institucional do município na Internet, na área de informação relativa ao 

CMS.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do 

disposto no n.º 1, do artigo 6º, da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, na redação atual, os documentos supra 

transcritos, para que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Defina o número de representantes das entidades com atividade no setor de apoio social, 

cultural e desportivo, que integram o Conselho Municipal de Segurança (alínea i, n.º 1, artigo 

3º-B da Lei referida); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aprove o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Vagos. ------------------------- 

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

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

3 – PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO ------------------------------------ 

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

 Informação do CDPOP, de 13 de dezembro de 2019, concluindo: -------------------------------------- 

“Assim, junto se anexa a proposta final da Alteração ao Plano de Pormenor de São Sebastião, 

para que, se assim o entender, nos termos do disposto no artigo 90.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, a Câmara Municipal a possa remeter à Assembleia Municipal 

para aprovação”; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal: “À Reunião de C.M.”: ----------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação, 

a proposta de Alteração do Plano de Pormenor de São Sebastião. -------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de dezembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 1.043.082,06 € (um milhão, quarenta e três mil, oitenta e dois euros e seis cêntimos). ------ 

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 02 a 13 de dezembro de 

2019 – 05 despachos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO 

MARTINHO 2013 E SENHORA DAS VIRTUDES E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 2014 – FESTA 

ANUAL – OUCA - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Comissão de Festas em Honra de São Martinho 2013 e Senhora das Virtudes e 

Mártir São Sebastião 2014,com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de novembro 
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de 2019, requerendo cedência de 10 grades e isenção do pagamento de taxas, referentes à Festa 

Anual em Honra de São Martinho nos dias 10 e 11 de novembro de 2019; --------------------------- 

  Informação da CNAJ, de 08 de novembro de 2019, concluindo: “… Relativamente ao pedido de 

cedência de grades, concordo com a informação técnica. Nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, é da 

competência da Câmara municipal deliberar sobre a concessão de apoios a “atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o 

município (…)”.  

… Proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao 

abrigo do disposto n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

por se tratar de uma matéria da competência do órgão executivo. Atendendo à data em que se vai 

realizar o evento requerido, proponho que os assuntos da competência da Câmara Municipal 

sejam objeto de despacho pela Sr.ª Vereadora e remetidos à próxima reunião de Câmara para 

ratificação, nos termos do n.º3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 08 de novembro de 2019: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara, para ratificação.”  

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

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

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

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

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

SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA DO EMPRÉSTIMO PAEL – ADITAMENTO AO CONTRATO ---- 

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

  Informação do CDGF, de 16 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Na sequência do envio do contrato de empréstimo bancário para substituição de dívida do 

empréstimo PAEL para visto prévio do Tribunal de Contas, o Município foi oficiado a esclarecer 

e a justificar a inclusão de determinadas cláusulas no referido contrato. Concretamente foram 

alvo de objeção por parte do Tribunal de Contas as seguintes cláusulas contratuais: 

- Cláusula sétima, n.os 1 e 2, relativa à mora nos pagamentos; 

- Cláusula décima, n.º 5, relativa a obrigações do Município; 
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- Cláusula décima terceira, n.º 4, relativa à autorização de fornecimento de informações 

do Município em caso de cessão de posição contratual. 

Uma vez que na ótica do Tribunal de Contas pode estar em causa a legalidade do contrato a 

instituição financeira (Banco BPI) foi contactada tendo sugerido que as referidas cláusulas 

fossem alteradas através do 1.º aditamento ao contrato que, no ponto de vista de ambas as partes, 

sana as questões levantadas pelo Tribunal de Contas. Uma vez que entretanto se venceu uma 

prestação do empréstimo PAEL o valor do contrato foi ajustado para 1.795.680,45 €.  

Assim, o aditamento ao contrato deverá ser objeto autorização do órgão deliberativo sob proposta 

do órgão executivo, nos termos do n.º 1, al. f) e nº 4 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Minuta do 1.º Aditamento a Contrato de Crédito (Mútuo), que a seguir se transcreve: -------------- 

“1.º ADITAMENTO A CONTRATO DE CRÉDITO 

(Mútuo) 

Entre: 

Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

número PTIRNMJ 501 214 534, com o capital social de €1.293.063.324,98, adiante designado por 

“Banco”, neste ato devidamente representado por […] e por […], na qualidade de procuradores e 

com poderes para o ato;  

E: 

Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede em Vagos, adiante designado 

por “Município”, neste ato devidamente representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara e com poderes para o ato; 

Considerando que:  

I. Em 22 de julho de 2019 as partes celebraram o contrato de crédito (“Contrato”), nos 

termos do qual o Banco concederá ao Município um empréstimo, sob a forma de mútuo, 

no montante de € 1.923.943,35 (um milhão novecentos e vinte e três mil novecentos e 

quarenta e três euros e trinta e cinco cêntimos), para liquidação antecipada da dívida 

decorrente do empréstimo do Programa de Assistência à Economia Local;  

II. Nos termos do Contrato, as partes, em conformidade com a legislação aplicável, 

condicionaram a sua entrada em vigor à concessão, pelo Tribunal de Contas, do Visto 

ao Contrato;  

III. O Contrato foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas que recomendou ao 

Município que ponderasse alterar o Contrato;  



 
 

Ata n.º 29/2019, de 19 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

IV. Na sequência da recomendação referida no anterior considerando, o Município 

solicitou ao Banco, que aceitou, alterar o Contrato, incluindo uma redução do montante 

global do crédito para € 1.795.680,45 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil 

seiscentos e oitenta euros e quarenta e cinco cêntimos).  

Assim, as partes acordam entre si, livremente e de boa-fé, celebrar o presente Aditamento, o qual, 

para além do consignado nos considerandos supra, se regulará ainda pelo disposto nas cláusulas 

seguintes:  

Cláusula Primeira 

Pelo presente aditamento o Município e o Banco acordam em proceder à alteração da Cláusula 

Segunda, da Cláusula Sétima, do número 5 da Cláusula Décima e do número 4 da Cláusula 

Décima Terceira, que passarão a ter a seguinte redação:  

“Segunda 

(Modalidade e Montante) 

O Banco concede ao Município um Crédito, na modalidade de mútuo, no montante de 

€ 1.795.680,45 (um milhão setecentos e noventa e cinco mil seiscentos e oitenta euros e quarenta 

e cinco cêntimos).” 

“Sétima 

(Mora) 

1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de Vencimento Antecipado do Crédito, em 

caso de mora, total ou parcial, do Município, no pagamento de qualquer um dos 

montantes devidos a título de capital nos termos do presente Contrato, poderá o Banco 

aplicar, sobre o montante em mora e durante o prazo em que a mesma subsistir, a taxa 

de juro estabelecida na Cláusula Taxa de Juro, contagem e pagamento dos juros 

acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que à data vigorar. 

2. Nas situações previstas na cláusula Causas de Vencimento Antecipado do Crédito, caso 

o Banco exija ao Município o pagamento imediato de todo o montante de capital em 

dívida do Crédito, incidirá sobre aquele montante a taxa de juro estabelecida na 

Cláusula Taxa de Juro, contagem e pagamento dos juros acrescida da sobretaxa legal 

de mora referida no número anterior, e será aplicada a contar da data em que tal 

exigência seja comunicada ao Município.” 

“Décima  

(Declarações e Obrigações do Município e Garantias) 

1. Inalterada 

a) Inalterada 

b) Inalterada 

c) Inalterada 

2. Inalterada 
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3. Inalterada 

a) Inalterada 

b) Inalterada 

4. Inalterada. 

5. O Município obriga-se a cumprir o serviço da dívida resultante do Contrato com as receitas 

previstas na respetiva execução orçamental anual, durante a vigência do presente 

empréstimo.” 

“Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 

1. Inalterada. 

2. Inalterada. 

3. Inalterada. 

4. Para efeito do disposto nos números anteriores fica o Banco, desde já, autorizado a 

fornecer ao cessionário, mesmo previamente à cessão, as informações e documentos 

relativos à celebração e execução do presente Contrato (e apenas essas) que, para o 

feito, se mostrem necessárias.” 

  Cláusula Segunda 

1. As disposições constantes do presente Aditamento, consideram-se, para todos os efeitos, 

parte do Contrato, produzindo efeitos à data da entrega, pelo Município ao Banco, de 

documento comprovativo da obtenção do Visto do Tribunal de Contas ao Contrato, na 

redação que lhe é dada pelo presente Aditamento.  

2. Em tudo o mais não expressamente alterado pelo presente Aditamento mantêm-se 

plenamente em vigor os termos e condições do Contrato.  

 Feito em três exemplares em […], sendo um destinado a ser apresentado junto do Tribunal de 

Contas e os restantes a cada uma das partes e todos valendo como original.  

- Banco BPI, S.A. 

- Município.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Plano de Amortização e Pagamento de Juros, que é dado aqui como inteiramente reproduzido e 

fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------------- 

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

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

termos do n.º 1, al. f) e nº 4 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorize o aditamento 

supra transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 850.000,00 € – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES/SANCHEQUIAS – 2020 – 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO ------------------------------------------------------------------ 

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

  Minuta do Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo entre o Banco BPI, S.A. e o Município de 

Vagos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Plano de Amortização e Pagamento de Juros, que é dado aqui como inteiramente reproduzido e 

fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDGF, de 16 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Minuta de acordo com as condições aprovadas em reunião de C.M. de 5/12/2019”; -------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de empréstimo e 

remetê-la à Assembleia Municipal para a devida autorização. ------------------------------------------------ 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato. ------------------------ 

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

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

7 – CONCURSO PUBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL E 

LIMPEZA URBANA - AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES - MUNICIPIOS DE 

ALBERGARIA-À-VELHA, OLIVEIRA DO BAIRRO E VAGOS – CPS 1/2019 ------------------------- 

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

  Nota Explicativa do CDCAJ, de 12 de dezembro de 2019; --------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 12 de dezembro de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Contratação da aquisição de serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a 

destino final e Limpeza Urbana, pelas entidades que integram o Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes composto pelos Municípios de Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vagos 

1. Objeto de Contratação 
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Ao abrigo do disposto no artigo 39º do Código dos Contratos Públicos (CCP) - na sua atual 

redação – republicado pelo Decreto-Lei n.º111-B/2017, de 31 de agosto, adiante designado 

apenas pela sigla CCP, os Municípios de Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vagos 

agruparam-se com o objetivo de promover conjuntamente um procedimento concursal, com vista 

à Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a destino final e Limpeza 

Urbana, tendo sido elaborada uma minuta de protocolo (em anexo) para a constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, designando o Município de Vagos como representante 

do agrupamento. 

1.1. Os serviços supra mencionados são divididos nos seguintes lotes: 

 Lote 1 - Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a destino final (para todos os 

Municípios que constituem o agrupamento) 

 Lote 2 – Limpeza Urbana (apenas para o Município de Vagos) 

2. Fundamentação da decisão de contratar 

2.1. A outorga, pelas partes, do Acordo de Revogação do Contrato de Aquisição de Serviços 

de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final, obriga as entidades 

adjudicantes a desencadear, de imediato, a abertura de um novo procedimento de contratação 

pública, ou seja, um novo concurso público internacional, para a formação de contrato e 

subsequentemente à celebração de novo contrato de aquisição de serviços, visto se tratar de um 

serviço público essencial que não pode ser descontinuado. 

2.2. Um procedimento concursal único, para além de permitir a simplificação processual, 

poderá resultar numa possível redução de meios e custos.   

3. Prazo 

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, a contar do início da execução, 

eventualmente prorrogável pelo período de 3 (anos) anos, visto constituir o prazo de vigência 

adequado para garantir, quer a estabilidade, quer a amortização e a rentabilidade do 

investimento a efetuar, assentando a aplicação deste prazo mais dilatado em critérios de 

necessidade e de conveniência em função da natureza das prestações objeto do contrato e com as 

condições de execução do mesmo, respeitando o disposto no nº1 do artigo 440º do CCP. 

3.2. Considerando a natureza dos equipamentos pesados utilizados na prestação deste tipo 

de serviços e uma vez que os bens do ativo imobilizado ficam sujeitos a amortizações técnicas que 

deverão traduzir a depreciação sofrida durante a vida útil estimada, deriva da sua utilização 

operacional, funcional ou dominal apurou-se que a amortização técnica decorrente da atividade 

operacional dos bens associados a este serviço, tendo como referencia as taxas fixadas no 

classificador geral do CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), calculada segundo o 

método das quotas constantes: 
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 Prolonga-se durante 96 (noventa e seis) meses (8 anos), no caso das viaturas 

pesadas acima de certa cilindrada, sujeitas que estão a uma taxa de 

amortização anual variável entre 10% e 12,5%; 

 Diluição do negócio refletindo os custos iniciais com aquisição de 

equipamentos máquinas pesadas para garantir o negócio. 

3.3. Os serviços objeto do presente procedimento, apenas terão o seu inicio de execução após 

visto do Tribunal de Contas, por força do disposto no n.º 4 do artigo 45º da lei nº 98/97, de 26 de 

agosto, na sua atual redação. 

3.4. O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os 

respetivos termos e condições, sem prejuízo das obrigações acessórias que devem perdurar para 

além da cessação do contrato. 

4. Preço base 

4.1. Pelo presente contrato, de acordo com as condições previstas no Caderno de Encargos, o 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes dispõe-se a pagar o preço constante da(s) proposta(s) 

adjudicada(s), não podendo o preço a pagar, por cada lote, exceder os seguintes parâmetros base, 

aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor, presentemente fixada em 6%: 

 

Lotes 
Entidade 

Adjudicante 
Tipo de Resíduos 

Estimativa-Quantidades Preço Base (€) 

(5 anos) 

Preço Base (€) (8 

anos) 1 Ano 5 Anos 8 Anos 

Lote 1 

Município de 

Albergaria-a-

Velha 

R. Indiferenciados 8532 

43430 69488 
1.533.175,00 € 

+ Iva 

2.453.080,00 € 

+ Iva 

R. Verdes 114 

OFU 40 

RCD 60 300 480 

RCDA 15 75 120 

Município de 

Oliveira do Bairro 

R. Indiferenciados 8050 

41000 65600 
1.448.125,00 € 

+ Iva 

2.317.000,00 € 

+ Iva 

R. Verdes 100 

OFU 50 

RCD 60 300 480 

RCDA 15 75 120 

Município de 

Vagos 

R. Indiferenciados 8519 

43320 69312 
1.529.325,00 € 

+Iva 

2.446.920,00 € 

+Iva 

R. Verdes 105 

OFU 40 

RCD 60 300 480 

RCDA 15 75 120 

TOTAL 
4.510.625,00 € 

+Iva 

7.217.000,00 € 

  +Iva 

Lote 2 
Município de 

Vagos 
Limpeza Urbana 

750.000,00 € 

+Iva 

1.200.000,00 € 

+Iva 

TOTAL 
750.000,00 € 

+Iva 

1.200.000,00 € 

+Iva 
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4.2. Quanto à fundamentação do preço base e demais informação técnica respeitante ao 

procedimento, as mesmas constam da Nota Explicativa, datada de 12/12/2019, que se junta em 

anexo. 

5. Consulta preliminar ao mercado 

O preço base do procedimento não foi precedido de uma consulta preliminar ao mercado (artigo 

35.º-A do CCP).º 

6. Cumprimento do artigo 63.º da Lei n.º71/2018, de 31 de dezembro 

6.1. Refere o n.º1 do artigo 63.º da Lei n.º71/2018, de 31 de dezembro, que os valores dos gastos 

com contratos de aquisição de serviços, celebrados nos termos do CCP, na sua redação atual, nas 

autarquias locais, entidades intermunicipais e empresas locais, que em 2019 venham a renovar-se 

ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2018, não podem ultrapassar: 

a)  Os valores dos gastos de 2018, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre 

que a mesma contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo adquirente; ou 

b)  O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de 

base ao cálculo dos gastos em 2018. 

6.2. Contudo a alínea a) do n.º2 do artigo 63.º, vem dispensar o n.º1 do mesmo artigo, 

remetendo para o n.º 6 do artigo 60.º da lei supra mencionada, mais especificamente na sua alínea 

a), a exclusão da aplicação desta norma, no que se refere à celebração de contratos de aquisição 

dos serviços essenciais previstos no n.º 2, do art. 1º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação 

atual. 

7. Verificação de dotação orçamental  

7.1. Esta despesa terá cabimento, relativamente aos anos económicos abrangidos, na rubrica 

orçamental 0102/020202 - Câmara Municipal/Aquisição de serviços – limpeza e higiene. 

7.2. Repartição dos encargos plurianuais 

Anos 

Encargos emergentes do 

contrato (*) 

(5/8 anos) 

Encargos com inclusão de eventual desvio de 5% 

de RU Indiferenciados(*) 

(5/8 anos) 

2020 241.608,45€ 249.509,83€ 

2021 483.216,90€ 499.019,65€ 

2022 483.216,90€ 499.019,65€ 

2023 483.216,90€ 499.019,65€ 

2024 483.216,90€ 499.019,65€ 

2025 241.608,45€ 249.509,82€ 

Total 2.416.084,50€ 2.495.098,25€ 

2025 241.608,45€ 249.509,83€ 

2026 483.216,90€ 499.019,65€ 

2027 483.216,90€ 499.019,65€ 

2028 241.608,45€ 249.509,82€ 

Total 3.865.735,20€ 3.992.157,20€ 

   (*) Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 6% 
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7.3. Tratando-se de uma despesa plurianual (não abrangida pela autorização prévia genérica), 

deverá a assunção do compromisso plurianual ser precedida de autorização prévia favorável da 

Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na redação atual. 

8. Escolha do Procedimento 

8.1. O procedimento a adotar será o concurso público, com publicação do anúncio no Diário 

da República (DR) e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), em conformidade com o previsto 

na alínea a) do n.º1 do artigo 20.º do CCP. 

8.2. Referência do Procedimento: CPS 1/2019. 

9. Critério de Adjudicação  

9.1. A adjudicação será efetuada por lote, de acordo com o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, determinada pela avaliação do preço ou custo enquanto único 

aspeto da execução do contrato a celebrar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do C.C.P.  

9.2. Contudo, as propostas apresentadas, para cada lote, deverão ser conter os preços para 

todos os serviços discriminados na Parte II ou III - Condições Técnicas do caderno de encargos, 

consoante o lote. 

9.3. Em caso de empate das propostas, o desempate é feito mediante Sorteio Aleatório 

presencial, nos termos e na data, hora e local a definir pelo Júri, os quais serão transmitidos aos 

concorrentes, mediante notificação através da plataforma eletrónica utilizada “Vortal”. 

10. Júri do Procedimento  

10.1. Para condução do procedimento, propõe-se que sejam indicados para a constituição do 

Júri, os seguintes elementos: 

A - Efetivos  

 Laerte Pinto – Município de Vagos - Presidente de Júri 

 Fernão Queirós – Município de Oliveira do Bairro - 1º Vogal Efetivo 

 Sílvia Barreira – Município de Albergaria-a-Velha – 2º Vogal Efetivo 

 Paulo Araújo – Município de Oliveira do Bairro -3º Vogal Efetivo 

 Sónia Lourenço – Município de Vagos - 4º Vogal Efetivo 

B - Suplentes 

 Paula Diogo – Município de Albergaria-a-Velha – 1º Vogal Suplente 

 Sandra Costa – Município de Oliveira do Bairro – 2º Vogal Suplente 

10.2. A substituição do Presidente de Júri, nas suas faltas e impedimentos será garantida pelo 

1º Vogal Efetivo. 

10.3. Ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 109º conjugado com o n.º 2, artigo 69º do CCP, 

propõe-se a delegação no Júri do Procedimento, a competência para a prestação de 

esclarecimentos solicitados e pronunciar-se (dar parecer que carece sempre de aprovação da 
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Câmara Municipal) sobre a lista de erros e omissões identificados, se aplicável, bem como a 

realização da audiência prévia. 

11. Caução 

11.1. O adjudicatário deve apresentar uma caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das suas obrigações, através de depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 

garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução, no prazo de 10 dias úteis após a 

notificação da decisão de adjudicação, em conformidade com os modelos indicados no Programa 

de Procedimento.  

11.2. A caução será no valor 5% do preço contratual, pagável à primeira solicitação e sem 

reservas. 

12. Entidade competente para deliberar contratar 

12.1. Face ao valor da despesa expectável, propõe-se, no uso das competências que lhe estão 

conferidas pela alínea b) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de Junho, n.º1 do 

artigo 36.º, artigo 38.º, n.os1 e 2 do artigo 39.º, n.º2 do artigo 40.º, n.º1 do artigo 67.º e n.º2 do 

artigo 69.º, todos do CCP, que a Câmara Municipal delibere: 

a) Contratar a “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a 

destino final e Limpeza Urbana” e autorizar a realização da despesa, no valor de 

2.495.098,25€, com inclusão do IVA à taxa legal em vigor, e eventual desvio (por 

excesso) de 5%, para o prazo contratual inicial de 5 anos, e de 3.992.157,20€, por 

consideração da eventual prorrogação do prazo pelo período de 3 anos (5+3=8 anos), 

de acordo com a repartição de encargos referida no ponto 7.2.; 

b) Adotar o procedimento de concurso público, com publicação do anúncio no Diário da 

República (DR) e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), em conformidade com a 

alínea a) do artigo 20.º do CCP;  

c) Aprovar a minuta de protocolo (em anexo) a ser celebrado entre os Municípios de 

Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vagos, designando este último como 

representante do agrupamento, e que visa o estabelecimento das regras para a 

constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes para o lançamento do 

procedimento aquisitivo, referido na alínea anterior, e subsequente celebração de 

contrato; 

d) Aprovar as peças do procedimento de formação de contrato, ou seja, a minuta de 

anúncio, o programa de procedimento e caderno de encargos (em anexo); 

e) Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 10.1 e delegar no júri 

as competências enunciadas no ponto 10.3. 

Propõe-se, ainda, que a Câmara Municipal delibere submeter, a presente informação de 

despesa, à Assembleia Municipal, para efeitos de prévia autorização dos encargos 

plurianuais mencionados no ponto 7.2, tendo em consideração o prazo contratual 
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referido no ponto 3, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), na 

redação atual, sendo que, previamente à eventual celebração do respetivo contrato, 

deverá ser verificada a existência de fundos disponíveis, a que se refere a alínea f) do 

artigo 3.º da mesma, para a sua celebração, bem como todas as disposições aplicáveis.”;  

 Programa do Procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Minuta do Anúncio; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Protocolo para a Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes; -------------------------- 

 Anexos I a IX. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Contratar a “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a destino 

final e Limpeza Urbana” e autorizar a realização da despesa, no valor de 2.495.098,25€, com 

inclusão do IVA à taxa legal em vigor, e eventual desvio (por excesso) de 5%, para o prazo 

contratual inicial de 5 anos, e de 3.992.157,20€, por consideração da eventual prorrogação 

do prazo pelo período de 3 anos (5+3=8 anos), de acordo com a repartição de encargos 

referida no ponto 7.2., da proposta supra; -------------------------------------------------------------- 

2. Adotar o procedimento de concurso público, com publicação do anúncio no Diário da 

República (DR) e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), em conformidade com a 

alínea a) do artigo 20.º do CCP;  --------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprovar a minuta de protocolo a ser celebrado entre os Municípios de Albergaria-a-Velha, 

Oliveira do Bairro e Vagos, designando este último como representante do agrupamento, e 

que visa o estabelecimento das regras para a constituição de um agrupamento de entidades 

adjudicantes para o lançamento do procedimento aquisitivo e subsequente celebração de 

contrato; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar as peças do procedimento de formação de contrato, ou seja, a minuta de anúncio, o 

programa de procedimento e caderno de encargos; --------------------------------------------------- 

5. Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 10.1 e delegar no júri as 

competências enunciadas no ponto 10.3., todos da proposta supra. -------------------------------- 
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 A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, submeter a presente informação de 

despesa, à Assembleia Municipal, para efeitos de prévia autorização dos encargos plurianuais 

mencionados no ponto 7.2., da proposta supra tendo em consideração o prazo contratual referido no 

ponto 3, igualmente da proposta supra, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), na redação atual, 

sendo que, previamente à eventual celebração do respetivo contrato, deverá ser verificada a 

existência de fundos disponíveis, a que se refere a alínea f) do artigo 3.º da mesma lei, para a sua 

celebração, bem como todas as disposições aplicáveis. ----------------------------------------------------------- 

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

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

8 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – (PROC. 

DGF 03CPN-2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  Relatório Final do Júri do Procedimento, de 11 de dezembro de 2019, propondo: ------------------ 

“…a revogação da decisão de contratar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º conjugado 

com o artigo 80.º, todos do CCP, na sua atual redação. 

Deve ainda cumprir-se com o estipulado no n.º 2 do artigo 79º do CCP: notificar todos os 

concorrentes de decisão de não adjudicação, bem como os respetivos fundamentos.”; ------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de dezembro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a decisão de contratar, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º conjugado com o artigo 80.º, todos do CCP, na sua atual redação. --- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar todos os concorrentes da decisão de não adjudicação, de 

acordo com os fundamentos presentes nos relatórios preliminar e final do júri do procedimento. ---- 

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

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

9 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS COM 

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

(PROC. DGF 05CPN-2019) – GARANTIA BANCÁRIA – RATIFICAÇÃO ------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  Garantia Bancária N.º 962300488029965, de 26 de novembro de 2019, no valor de 9.137,22 € 

(nove mil, cento e trinta e sete euros e vinte e dois cêntimos); ------------------------------------------ 

 Informação da CNAp, de 04 de dezembro de 2019: “A entidade adjudicatária Hobbyvida – 

Serviços Desportivos, Lda. Enviou a garantia bancária, autónoma, à primeira solicitação, no 

valor de 9.137,22 € (nove mil, cento e trinta e sete euros e vinte e dois cêntimos), correspondente 

a 5% do valor contratual, para substituir o depósito bancário efetuado no mesmo montante, 

aquando a outorga do contrato.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDGF, de 04 de dezembro de2019: “Na sequência da informação da CNAp, sem 

inconveniente em deferir a pretensão da empresa.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de dezembro de 2019: “Concordo. À 

Reunião de Câmara para ratificação.”. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador, prof. 

Pedro Bento. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

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

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

10 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – PEDIDO DE REEMBOLSO – RIABLADES, SA 

– ARTIGO 2808 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  Comunicação da empresa RiaBlades, S.A., de 31 de outubro de 2019, solicitando o pedido de 

reembolso do IMI pago em 2019, no valor de 4.915,48 € (quatro mil, novecentos e quinze euros e 

quarenta e oito cêntimos), referente ao ano de 2018 do artigo 2808; ----------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 06 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“ …   

1. A Riablades, S.A., vem solicitar o reembolso do IMI pago em 2019, relativamente ao 

artigo matricial 2808, no valor de €4.915,48; 

2. Por deliberação de 09/12/2016, a Assembleia Municipal deliberou, expressamente, 

isentar a Riablades, SA, do pagamento do IMI, relativamente aos artigos 2716 (2º 

período de incidência de 2016 a 2020) e 2808 (2º período de incidência de 2018 a 2020); 

3. Acontece que, por lapso, apenas foi efetuada a comunicação à AT da isenção respeitante 

ao artigo 2716; 

4. Assim, assiste à Riablades, S.A., o direito ao reembolso da importância paga em 2019, 

relativamente ao IMI do artigo 2808.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao reembolso da quantia requerida 

conforme informação do CDCAJ. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Deve a DGF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

11 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – ISENÇÃO DE IMI – RIABLADES, SA – 

ANEXAÇÃO DE PRÉDIOS – ARTIGO 2915 -------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa RiaBlades, S.A., de 31 de outubro de 2019, solicitando que seja aplicada 

a isenção de IMI ao artigo 2915; -----------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDCAJ, de 06 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“… 

1. A Riablades, S.A., em virtude de ter adquirido 3 artigos matriciais (5893, 5894 e 5895) 

e anexado os mesmos aos anteriores artigos 2716 e 2808) – que já beneficiavam de 

isenção de IMI – formando agora um único artigo matricial (artigo 2915), vem solicitar 

que este novo artigo beneficie também de isenção de IMI. 

2. A Riablades, S.A. tem vindo a beneficiar de isenção de IMI relativamente aos artigos 

2716 e 2808, para o 2º período de incidência, que termina em 2020. 

3. Como se pode constatar do aditamento ao alvará de autorização de utilização nº 8/11, 

registado em 25/09/2018, os artigos 5893, 5894 e 5895, constam expressamente desse 

aditamento, pelo que os mesmos integram a Unidade Industrial de Fabrico de Pás 

Aerogeradores Eólicas e, como tal, integram o projeto de investimento, que mereceu a 

concessão dos benefícios fiscais. 

4. Consequentemente, este (novo) artigo 2915 (que substitui os anteriores artigos 2716, 

2808, 5893, 5894 e 5895) deverá beneficiar de isenção de IMI, até ao termo do 2º período 

de incidência da isenção, ou seja, até 2020.”. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção de IMI ao novo artigo 2915, 

até ao termo do 2.º período de incidência da isenção, ou seja, até 2020. ------------------------------------- 

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

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

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

ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020 – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS, DE 

NACIONALIDADE ESTRANGEIRA, SEM TÍTULO DE RESIDÊNCIA LEGAL EM 

TERRITÓRIO PORTUGUÊS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Informação/Proposta do NAS, de 11 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“I - Fundamento:  

Decorrente da deliberação da Reunião de Câmara do dia 31 de outubro de 2019, relativa à 

aprovação das Listas de Classificação Definitiva dos Alunos Candidatos ao Subsídio da Ação 

Social Escolar, e tendo e Serviço de Ação Social da Câmara rececionado novas candidaturas, 

quer de alunos de nacionalidade portuguesa, que integraram o Ensino, nos Estabelecimentos 

Escolares do concelho de Vagos mais tardiamente, por transferência de outros Agrupamentos de 

Escola ou matrícula recente, quer de alunos de nacionalidade estrangeira, sem título de 

residência em território português, cumpre dar resposta às candidaturas rececionadas, dando-lhe 

o encaminhamento que a legislação prevê, relativamente ao posicionamento no Escalão A ou B. 

Pretendendo-se também dar cumprimento à Deliberação da R. C. do dia 22 de novembro de 2018, 

relativamente aos alunos de nacionalidade estrangeira, sem título de residência em território 

português. 

Na observância do acima descrito, foi avaliada a candidatura, rececionada neste serviço e 

elaborada a grelha de informação abaixo, com os dados do aluno e a proposta do apoio. 

II - Proposta:  

Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pelo encarregado de 

educação, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere: 

1 – Sobre a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao aluno constante na 

Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que lhe possibilita beneficiar das 

refeições escolares a título gratuito, com efeito à data indicada: 

 

Estabelecimento 

de Ensino 

Nome do/a 

aluno/a 

Data da 

avaliação 

Reúne 

critérios de 

avaliação 

Escalão 

a atribuir 

Data de 

início do 

benefício 

Jardim de 

Infância de 

Vagos 

Fabian Ernesto 

de Jesus Gonzalez 

10/12/2019 Sim A dezembro 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de dezembro de 2019: “À Reunião de 

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

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

Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, ao aluno de nacionalidade estrangeira, constante 

na Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita ao aluno beneficiar das 

refeições escolares, com efeito à data indicada. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020 – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS, 

TRANSFERIDOS OU COM MATRÍCULA RECENTE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

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

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

 Informação/Proposta do NAS, de 11 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------ 

“I - Fundamento:  

Decorrente da deliberação da Reunião de Câmara do dia 31 de outubro de 2019, relativa à 

aprovação das Listas de Classificação Definitiva dos Alunos Candidatos ao Subsídio da Ação 

Social Escolar, e tendo e Serviço de Ação Social da Câmara rececionado novas candidaturas, 

quer de alunos de nacionalidade portuguesa, que integraram o Ensino, nos Estabelecimentos 

Escolares do concelho de Vagos mais tardiamente, por transferência de outros Agrupamentos de 

Escola ou matrícula recente, quer de alunos de nacionalidade estrangeira, sem título de 

residência em território português, cumpre dar resposta às candidaturas rececionadas, dando-lhe 

o encaminhamento que a legislação prevê, relativamente ao posicionamento no Escalão A ou B. 

Na observância do acima descrito, foram avaliadas as candidaturas, rececionadas neste serviço 

e elaborada a grelha de informação abaixo, com os dados dos alunos e a proposta do apoio. 

II - Proposta:  

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

de educação, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere: 

1 – Sobre a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, aos alunos constantes na 

Lista abaixo, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar das 

refeições escolares e apoio no material escolar, no 1º Ciclo, e refeições escolares, no Pré-escolar, 

com efeito à data indicada: 

 

Estabelecimento 

de Ensino 

Nome do/a aluno/a Data da 

avaliação 

Escalão 

a atribuir 

Data de início do 

benefício 

EB1 da Boa Hora Denilson Tavares 

Varela 

10/12/2019 B dezembro 

Jardim de 

Infância – Fonte 

de Angeão 

Angello David 

Malave de Oliveira 

10/12/2019 A dezembro 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de dezembro de 2019: “À Reunião de 

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

Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, aos alunos constantes na Lista supra, com a 

atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar das refeições escolares e apoio 

no material escolar, com efeito à data indicada. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

14 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – PAUTA DE SABORES – RESTAURANTES, LDA – 

VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------------------- 

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

 Requerimento de Pauta de Sabores – Restaurantes, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de dezembro 2019, solicitando para o estabelecimento denominado O Barracão, 

sito em Vagos, o seguinte alargamento de horário: -------------------------------------------------------- 

o Dia 31 de dezembro de 2019 das 19,30h às 4,00h do dia 1/01/2020, excecionalmente 

para a passagem do ano; --------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da CNAJ, de 12 de dezembro de 2019, concluindo: “… de modo a permitir o 

deferimento da pretensão do requerente (emissão de licença especial de ruído), proponho que, 

relativamente ao dia 1 de janeiro, seja autorizado, a título excecional, o alargamento de horário, 

dispensando-se a apresentação do parecer da Junta de Freguesia e da Guarda Nacional 

Republicana,…; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de dezembro de 2019: “À próxima reunião 

de Câmara, para deliberação”. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

15 – TOPONÍMIA – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – “TRAVESSA MIGUEL TORGA”-------------- 

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

  Requerimento de João Paulo Pinho Julião, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 02 

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

 Informação da CNMAeAC, de 05 de setembro de 2019, propondo: “que seja pedido parecer à 

Junta de Freguesia de Vagos e Santo António sobre a denominação a atribuir ao arruamento em 

questão. Caso seja aceite a proposta apresentada pela Junta de Freguesia, deverá ser aprovada 

em reunião de Câmara.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 10 de dezembro de 2019, que a seguir 

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

“Sob proposta do executivo, foi aprovada, por unanimidade, em reunião do dia 9 de dezembro, 

pela Assembleia de Freguesia, a designação toponímica, Travessa Miguel Torga, para o 

arruamento criado com a nova urbanização, no entroncamento com a Rua Miguel Torga, em 

Vagos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de dezembro de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o topónimo “Travessa Miguel Torga” ao 

arruamento referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS TRABALHADORES E SEUS FAMILIARES 

– PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de dezembro de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS TRABALHADORES E SEUS FAMILIARES 

Considerando que se está a aproximar a época Natalícia e que, à semelhança dos anos anteriores, 

é frequente o Município apoiar os trabalhadores e seus familiares com a realização de determinadas ações 

que se inserem no âmbito da sua responsabilidade social; 

Considerando que, no âmbito dessas ações, é habitual a oferta de um jantar de Natal a todos 

aqueles que colaboram com este Município, de modo a permitir o convívio e a confraternização, a oferta 

de um cabaz com produtos alimentares, bem como, a realização de uma festa com lanche para os filhos 

dos trabalhadores e a oferta de um livro infantil, com idade inferior a 10 anos; 

Considerando ainda que, a realização destas ações se insere na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o seguinte: compete 

à câmara municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a 

instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o 

desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais 

aos mesmos e respetivos familiares; 

Considerando, por fim, que a ações a realizar constituem um benefício social a todos aqueles que 

colaboram com a Câmara, bem como aos respetivos familiares; 
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Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a realização das seguintes ações, 

com carácter predominantemente social, a saber: 

a) Jantar de Natal - a realizar no dia 20 de dezembro, cujo custo não poderá ultrapassar a 

quantia de € 36,90, por pessoa; 

b) Animação Musical do Jantar de Natal, cujo custo não poderá ultrapassar a quantia de € 

307,50; 

c) Cabaz de Natal - (composto por um bacalhau e uma garrafa de espumante), cujo custo 

não poderá ultrapassar a quantia de € 26,97, por cabaz; 

d) Livro infantil, adaptado à idade das crianças, cujo valor não poderá ultrapassar o limite 

de € 18,00, por criança; 

e) Animação Musical da festa de Natal das crianças, cujo custo não poderá ultrapassar a 

quantia de € 522,75; 

f) Saco de doces sortidos para as crianças, cujo custo não poderá ultrapassar a quantia de 

€ 4,70, por criança; 

g) Lanche para as crianças, a realizar no dia 22 de dezembro, cujo custo não poderá 

ultrapassar a quantia de € 8,00, por criança. 

(Aos valores supra indicados acresce IVA à taxa legal em vigor). 

Tendo em consideração que já foram iniciados alguns dos procedimentos legais destinados à contratação 

dos bens e de serviços supra identificados, propõe-se que a Câmara Municipal, ratifique os atos praticados, 

com fundamento no disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os atos praticados com fundamento no 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2.ª FASE 

– PROC.º E15/2017 – TRABALHOS A MAIS – DRENAGEM ----------------------------------------------- 

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

 Comunicações do projetista de 14 e 21 de outubro de 2019; --------------------------------------------- 

 Comunicação da entidade executante, de 30 de outubro de 2019, enviando orçamento para a 

drenagem referida pelo projetista; --------------------------------------------------------------------------- 
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 Declaração do projetista de 26 de novembro de 2019; ---------------------------------------------------- 

 Proposta de Trabalhos a Mais no valor de 150.001,48 €; ------------------------------------------------- 

 Proposta de Trabalhos a Menos no valor de 10.688,64 €; ------------------------------------------------ 

 Ficha de Controlo de Custos de 06 de dezembro de 2019; ----------------------------------------------- 

 Sinopse da Proposta de Trabalhos a Mais n.º 01; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da fiscalização, de 06 de dezembro de 2019; ------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 09 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Concordo c/ a informação da fiscalização. Deve o Dono de Obra, se assim o entender, aprovar 

os trabalhos a Mais e a Menos, bem como a prorrogação do prazo de execução da empreitada 

em 40 dias”; ------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 09 de dezembro de 2019: “À Reunião 

de C.M.”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e os trabalhos a 

menos supra referidos e ainda prorrogar o prazo da empreitada por mais 40 dias. ---------------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE – VAGOS/PISTA CICLÁVEL VAGOS – ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º E17/2019 – INICIO DE PROCEDIMENTO ---------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 04 de dezembro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------- 

 “Enquadramento: 

1. Em 21-06-2019 a Câmara Municipal aprovou o projeto de execução da “ Pista Ciclável 

Vagos- Zona Industrial de Vagos”. Este projeto faz parte de uma candidatura mais extensa 

com o objetivo de dotar o município de Vagos de novas ligações cicláveis e a requalificação 

da alguma da rede ciclável já existente. 

2. Em 19-09-2019 a Câmara Municipal aprovou o projeto de execução da “ Requalificação 

da Rua da Fonte- Vagos”. 

Tendo em conta que: 

3. A área de intervenção dos dois projetos é coincidente existindo sobreposição em alguns 

pontos.  

4. A natureza dos trabalhos a contratar/executar são muito similares e que por motivos 

funcionais e técnicos, da própria obra poderá causar alguns constrangimentos dois 

procedimentos diferentes. 

5. A existência de um único contrato de empreitada torna, por motivos funcionais e técnicos, a 

gestão do mesmo, pela entidade adjudicante, mais eficiente.  
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6. Será elaborado um mapa de quantidades único, onde estarão vertidos todos os artigos dos 

dois projetos. 

Assim, considero que: 

7. Seria benéfico, pelas razões invocadas anteriormente, dar início a um único procedimento de 

contratação pública de empreitada juntando os dois projetos de execução.”; ------------------ 

 Proposta de Deliberação do senhor Presidente da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2019, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E17/2019) 

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

para a empreitada “Requalificação da Rua da Fonte – Vagos / Pista ciclável Vagos – Zona 

industrial de Vagos”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar 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) Decidir a não adjudicação por lotes com base na seguinte justificação: 

 Tendo em conta a natureza dos trabalhos a contratar/executar são tecnicamente 

incindíveis pelo que por motivos funcionais e técnicos, a gestão, pela entidade 

adjudicante, de um único contrato revela-se essencial e mais eficiente. 

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

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

f) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

g) 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. 

h) 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: 
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 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal: “Concordo. À Reunião de C.M.”. --------- 

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

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

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

3 – REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO – PROC.º E18/2019 – 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO – INICIO DO PROCEDIMENTO -------------------- 

Presente Proposta de Deliberação do senhor Presidente da Câmara Municipal de 17 de dezembro de 2019, 

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

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

a empreitada “Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro” – Proc.º E18/2019. 

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 3.550.000,00 € (três milhões e quinhentos e cinquenta mil 

euros); 

c) Decidir a não adjudicação por lotes com base na seguinte justificação: 

 A natureza dos trabalhos que se prevê executar ao abrigo do contrato cuja decisão de 

contratar ora se propõe são tecnicamente incindíveis, pelo que por motivos técnicos e 

funcionais a gestão de um único contrato revela-se mais eficiente para a entidade 

adjudicante, não se optando assim pela adjudicação por lotes, conforme previsto no art.º 46-

A do CCP. 

d) Que o prazo de execução seja de 730 dias; 

e) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

f) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

g) 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: 
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- 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. 

h) 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 de deliberação supra. -------- 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E14/2019 – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO ----------------------------------------------- 

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

 Relatório Preliminar, de 25 de setembro de 2019, propondo: “em cumprimento do disposto no 

artigo 147º do Código dos Contratos Públicos, o envio do presente Relatório Preliminar a todos 

os concorrentes para, querendo, se pronunciarem por escrito, ao abrigo do direito de audiência 

prévia, no prazo de 5 dias.”; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CNAJ, de 19 de novembro de 2019, concluindo: “conclui-se pela manutenção da 

decisão do júri de admissão da concorrente n.º 1, mantendo-se assim a ordenação proposta.”; -- 

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 21 de novembro de 2019, propondo: “a adjudicação 

ao concorrente classificado em 1.º lugar, ou seja, Construtora de Coimbrões, Lda, pelo montante 

de 457.770,02 € (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta euros e dois cêntimos);  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Requalificação de Habitação 

Social – Bairro Dr. Pedro Guimarães”, ao concorrente Construtora de Coimbrões, Lda, pelo montante 

de 457.770,02 € (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta euros e dois cêntimos), 

conforme relatório final do júri do procedimento. --------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE JARDINS E RECREIO – PROC.º E12/2019 

– CONTA FINAL DA EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da Fiscalização, de 11 de novembro de 2019, anexando a Conta Final da Empreitada 

supra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 12 de dezembro de 2019: “Junto Conta Final da Empreitada, Ampliação 

e Construção de Espaços de Jardins e Recreio. Pode o Dono de Obra homologar a presente conta 

final.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ALÍRIO FERNANDO SIMÕES – PROC.º OEC 127/19 – PARADA DE BAIXO – CALVÃO – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO ---------------------------- 

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

 Requerimento de Alírio Fernando Simões, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 

de agosto de 2019, requerendo o licenciamento de um muro de vedação; ----------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 20 de setembro de 2019; ----------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 29 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“ …Face ao exposto, o processo de legalização de muro de vedação confinante com a via pública 

e executado em área abrangida por zona de restrição de utilidade da Reserva Agrícola Nacional, 

(arquitetura e especialidades), reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte 

da Câmara Municipal, por forma a que a mesma decida sobre a legalização das obras realizadas 

….”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 05 de dezembro de 2019, concluindo: “Concordo com a informação 

prestada… sendo de proceder em conformidade… Assim, será de submeter a reunião da CM, nos 



 
 

Ata n.º 29/2019, de 19 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

40 

termos do artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE, para deliberar sobre a legalização dos 

muros confinantes com via pública. ….”; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de dezembro de 2019:“À Reunião da 

Câmara Municipal para deliberação quanto à legalização dos muros de vedação confinantes com 

a via pública ….”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização dos muros de vedação. ---- 

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

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

2 – MARISA PACHECO ABREU – PROC.º OEC 23/19 – GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA 

DA BOA HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

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

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

 Requerimento de Marisa Pacheco Abreu, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 

de novembro de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 25 de novembro de 2019, concluindo: ---------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente na legalização pretendida (arquitectura, especialidades e autorização 

de utilização).”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 25 de novembro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação 

prestada … sendo que no seguimento da mesma, o processo deverá ser submetido a reunião da 

CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a 

legalização das obras e sobre a autorização de utilização pretendida.”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 25 de novembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 25 de novembro de 2019; 



 
 

Ata n.º 29/2019, de 19 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

41 

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

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

3 – VITOR ALMEIDA NETO – PROC.º OEC 136/19 – SANTA CATARINA – PONTE DE VAGOS 

E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE 

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

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

 Requerimento de Vitor Almeida Neto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de 

dezembro de 2019, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 10 de dezembro de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente na legalização de anexos e alterações em moradia unifamiliar 

pretendidas - arquitectura, especialidades e autorização de utilização.”; ---------------------------- 

 Parecer da CDU, de 11 de dezembro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação 

prestada … sendo que conforme a mesma, …não se vê inconveniente na legalização das obras e 

na autorização de utilização. Assim, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e nº 2 do artigo 34º do 

RMUE, o processo deverá ser submetido a reunião da CM, para deliberar sobre a legalização 

das obras e sobre a autorização de utilização pretendida.”; -------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal.”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 10 de dezembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 11 de dezembro 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. ------------------------------------ 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Oliveira Matos, residente em Vagos para: ------------------------------------------- 

 Voltar a referir que é uma vergonha as taxas que se pagam na fatura de água. A AdRA 

sobrecarrega os pagantes. -------------------------------------------------------------------------- 

 Excesso de velocidade na rua João  MC Rocha. Basta olhar para a travagem brusca com 

mais de 20 metros que lá está para imaginar à velocidade que se anda naquela rua. ------ 

 Pergunta: “Será que eu sou da vila de Vagos?”. Não somos vistos para nada lá em baixo. 

Agora fizeram as Boas Festas a partir da rotunda. ---------------------------------------------- 

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

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

 O senhor Óscar Lopes Francisco, residente em Ponte de Vagos para colocar uma questão relativa 

à estrada Rines/Sanchequias. No ponto central, na curva junto ao senhor José Prior, há um 

estrangulamento da via, do lado poente. Sabe que a Câmara Municipal tem feito algumas 

diligências noutros sítios. Gostaria de saber se essas diligências vão no sentido positivo ou não? - 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que relativamente a essa zona não houve 

quaisquer diligências por parte da Câmara Municipal. Pode ter havido por parte da Junta de 

Freguesia. Irá insistir. Se pudéssemos resolver esse problema era bom, vamos analisar a situação.  

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

Antes de encerrar a reunião, o senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes a passarem pela 

Biblioteca Municipal e participarem nas atividades do dia de hoje. ----------------------------------------------- 

Aproveitou também para desejar a todos um Santo e Feliz Natal e votos de boas entradas em 2020. -------- 

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

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 

cinquenta e sete minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


