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Tramitação processual do POP n.º 67/2010: 

Tipo de operação urbanística: Estabelecimento de restauração e bebidas; Local: 

Empreendimento Vagasplash, Gafanha da Boa Hora, Vagos 

 

1. Apresentação a 18/mai/2010 de pedido de licenciamento para obra de 

alterações/legalização para instalação de um estabelecimento de bar/restauração.  

2. Emitida informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) a 

28/ago/2010, suscitando a necessidade de apresentação de diversos elementos 

complementares, adiantando, desde já, que, inserindo-se a pretensão num 

parque aquático, a mesma teria de ser devidamente integrada nesse contexto. Por 

outro lado, localizando-se o mesmo face ao PDM em vigor (1ª revisão), 

parcialmente, em Espaços Naturais e em Espaços Agrícolas, assim como em área 

da REN, RAN e na ZPE da Ria de Aveiro, aponta a necessidade de serem colhidos 

pareceres de diversas entidades no âmbito das respetivas competências - AS, 

ANPC, CCDRC, ERRAC e ICNB.  

3. Despacho do PCM de 9/jul/2010 a determinar a notificação da requerente dos 

termos da informação técnica prestada, o que viria acontecer por ofício camarário 

n.º 5435 de 19/jul/2010. 

4. Apresentação, a 12/mai/2011, de novo pedido de licenciamento para instalação 

do estabelecimento de bar/restauração, legalizando edificações já construídas (96 

m2 de área de construção/implantação, correspondentes a 50 m2 de área de 

implantação/construção de edificações de caráter não amovível e 46 m2 de 

edificações amovíveis) e licenciando edificações a construir (150 m2 de área de 

construção/implantação correspondendo 38 m2 de implantação/construção de 

construções de caráter não amovível e 112 m2 de área de implantação/construção 

de edificações amovíveis), nos termos do constante na memória descritiva do 

projeto de arquitetura apresentado. A proposta apresentada desenvolvia-se em 

zona existente junto à piscina, previamente licenciada no âmbito do Processo n.º 

114/97 e titulado pelo Alvará de obras n.º 237/97, de 20/agos/97 e integrando 

bar então licenciado com 31 m2. 

5. Emitida informação técnica da DGU de 8/jun/2011, apontando a falta de 

apresentação de alguns elementos necessários à análise a efetuar e a correção de 

outros (estimativa de custos), e indicando as entidades a consultar, suscitando 

ainda a intervenção da DP, o que obteve acolhimento, por despacho superior da 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, de 17/jun/2011. 



 

INSPEÇÃO AO MUNICÍPIO DE VAGOS 

Processo n.º 2012/185/B1/666 

Relatório n.º 2/2014 
Anexo 1 

 

   2/3 

6. Emitida informação da DP a 28/jun/2011, instruída com extratos das plantas de 

ordenamento e condicionantes do PDM do Município com a indicação da 

localização da pretensão foi indicado que: - o parque aquático Vagasplash onde se 

inseria a pretensão encontrava-se inserido na planta de ordenamento em solo 

rural, parcialmente na categoria de espaços naturais e parcialmente na categoria 

de espaços agrícolas, sendo que a pretensão em concreto se encontrava 

totalmente inserida em espaços agrícolas; em termos de condicionantes, o parque 

encontrava-se totalmente em espaço REN, designadamente, nos ecossistemas de 

área de máxima infiltração, faixa de proteção da laguna e dunas litoral e, 

parcialmente, em espaço RAN.  

Por outro lado, a totalidade do terreno do parque aquático encontrava-se 

classificada como estrutura ecológica municipal e como Zona de proteção especial 

da Ria de Aveiro no Plano Sectorial da Rede Natura 2000; a pretensão 

encontrava-se totalmente incluída em área de intervenção do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Ovar/Marinha Grande (POOC) em vigor, e em fase 

de revisão, sendo que, nos termos do estabelecido no art.º 4º, n.º 1 do 

Regulamento do PDM, prevalece sobre este último; atentas as condicionantes 

apostas, deveriam ser promovidas as consultas às entidades competentes nas 

áreas/servidões referenciadas. 

7.  Por despacho do PCM de 25/jul/2011 foi determinada a consulta às entidades 

competentes referenciadas e a notificação da requerente. 

8. Recebidos os seguintes pareceres das entidades consultadas nas seguintes datas 

e termos: 

● 21/out/2011 – Rececionado na CMV parecer sanitário da Administração Regional 

de Saúde do Centro, I.P, favorável com 4 condições, do qual, no seguimento de 

despacho do PCM de 11/nov/2011, foi dado conhecimento à requerente. 

● 16/dez/2011 – Rececionada na CMV comunicação da CCDR-C, dando conta de, 

no seguimento de conferência de serviços efetuada a 11/jul/2011, nos termos do 

previsto no art.º 24º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/agos, conforme 

elementos que anexava, ter sido emitida decisão de não autorização à pretensão, 

designadamente “…face ao excesso de área de construção requerida, incompatível 

com os requisitos regulamentares em vigor…”. Da análise de todos os elementos 

remetidos constata-se que o excesso de área de construção apontado viola o art.º 

34º do Regulamento do POOC (fundamento do parecer desfavorável da ARH-

Centro) e o requisito expresso na alínea IV, do item g) da Portaria n.º 1356/2008, 

de 28/nov, ou seja, que a área a ampliar excede 20% da área de implantação 

existente (fundamento do parecer desfavorável da CCDR-C nos termos do regime 

da REN). 
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9. Emitido despacho do PCM de 3/fev/2012, determinando a audiência prévia da 

requerente face à decisão de não autorização, concretizada por ofício camarário 

n.º 0579 de 9/fev/2012. 

10.  Entrada a 23/fev/2012 de exposição da requerente, alegando erro na aferição da 

área pré-existente e licenciada por parte da CCDR-C - a qual perfazia a área de 

872,5 m2 e não de 769,5 m2, como indicado, sendo que a percentagem de 

aumento de área de construção proposta era, assim, de 28% e não de 32%; mais 

informava estar agendada para 8/mar/2012, reunião com aquele organismo para 

esclarecimento da situação. 

11.  No seguimento de informação da DGU foi emitido despacho a 16/mar/2012 pelo 

Presidente da Câmara Municipal: “Aguarde-se”, nada mais constando do processo 

à data da respetiva análise. 
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Tramitação processual do POP n.º 2/2004 

Local: Largo Nossa Sr.ª da Luz, Ponte de Vagos 

1. O processo inicial relativo à construção de edifício, sito no Largo Nossa Sr.ª da 

Luz, Ponte de Vagos, correu os seus trâmites no MV sob o n.º 2/04, tendo sido 

deferido o licenciamento de demolição de construção pré-existente e construção 

de edifício de rés-do-chão e andar, destinado a comércio e habitação (1 fogo) por 

despacho de 22/jun/2004, com área de construção prevista de 445,30 m2 (rés-

do-chão com 143,3 m2, 1º piso com 151 m2 e terraço com 151 m2), 1 049,78 m3 

de volumetria e 6,8 metros de altura, sendo titulado pelo Alvará de obras n.º 

121/2004, de 23/jun/2004, com validade até 18/jun/2005. 

2. No âmbito da anterior inspeção ordinária realizada pela então IGAL ao MV, 

constatou-se que a construção do edifício desrespeitava o licenciado, com 

construção de mais dois pisos, o que determinou o embargo da mesma, tendo 

sido considerado ser a mesma suscetível de legalização com a aprovação da 

revisão do PDM em curso. 

3. Por deliberação da Assembleia Municipal de 19/dez/2008,  foi aprovada a 1ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos (PDM), publicada no DR, 2ª série, n.º 

72, de 14/abr/2009. 

4. Inserido no Processo de obras n.º 2/04, foi apresentado a 21/mai/2010, 

Requerimento n.º 1137/2010 para licenciamento de ampliação e alteração de 

edifício,  para prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1191/19990408 e inscrito na matriz urbana sob o artigo 391, com área de 281 

m2.  

Face ao previamente licenciado, foi solicitada a legalização da ampliação do rés-

do-chão e 1º andar, aumento da cércea com acrescento de 2º e 3º andar.  

Em termos de uso, o rés-do-chão destinava-se a comércio (2 estabelecimentos) e 

garagem para 3 automóveis, o 1º piso seria destinado a 3 escritórios e os 2º e 3º 

andares a habitação (1 T2 e 1 T3 em cada piso, perfazendo 4 frações destinadas a 

habitação).  

Foi proposta uma área total de construção de 1 124 m2 e uma área de 

implantação de 281 m2. Face ao extrato da planta de ordenamento do PDM revisto 

apresentada com a localização assinalada, a pretensão insere-se em Espaço 

Urbanizado de Nível II e dentro da UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e 

Gestão) 5 – Ponte de Vagos. 

5. Em informação da fiscalização municipal de 21/jun/2010 foi referido que “… o 

estado da obra mantém-se inalterado aquando da inspeção da IGAL…”. 
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6. Em informação da DPU de 28/jun/2010, relativamente à conformidade do pedido 

de licenciamento com o PDM revisto, agora em vigor, foi referido que: 

● A pretensão insere-se em solo urbano, na categoria de espaços urbanizados de 

nível II e inserida na UOPG 5 – Ponte de Vagos, tendo a Câmara Municipal já 

deliberado iniciar o processo de elaboração do Plano de Urbanização de Pontes de 

Vagos cuja área de intervenção corresponde à referida UOPG-5; 

● Nos termos do estabelecido no art.º 65º, n.º 5, alínea f) do Regulamento do 

PDM (RPDM), nesta UOPG poderão ser licenciadas construções enquanto não for 

publicado o respetivo plano de urbanização, aplicando-se supletivamente os 

indicadores e parâmetros urbanísticos da subcategoria de espaço onde se inserem 

e desde que não se comprometam os objetivos gerais da UOPG; 

● Nos termos do estabelecido no art.º 46º do RPDM, para a categoria de espaço 

onde se insere a pretensão, a respetiva ocupação e a utilização tem como objetivo 

preservar as caraterísticas gerais da malha urbana, a manutenção das 

características de ocupação, a valorização dos espaços exteriores públicos e o 

reordenamento da circulação viária. Por outro lado, o art.º 47º do RPDM 

estabelece 3 pisos como o n.º máximo a cumprir, admitindo, no entanto, o seu 

n.º 3 exceção a esta regra em espaços urbanos que se encontrem 

maioritariamente edificados, onde é respeitada a cércea e a ocupação do lote na 

fachada urbana, tendo em vista a integração harmoniosa no tecido urbano 

construído;  

● O local onde a pretensão se insere já se encontra maioritariamente edificado e a 

pretensão encosta a uma banda de edifícios de 4 pisos, encontrando-se já 

construída. 

7. Em deliberação da CMV de 21/jul/2011, foi aprovado, por maioria, o projeto de 

arquitetura, tendo gerado alguma diferença de opiniões entre os membros do 

executivo a inserção ou não da pretensão na norma exceção do n.º 3, do art.º 

47º do RPDM. 

8. Apresentados os projetos das especialidades, seria deferido o licenciamento por 

despacho do PCM de 12/out/2011, titulado pelo Alvará de obras de alteração n.º 

126/11, de 24/nov/2011, válido até 24/nov/2012. 
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Tramitação dos processos de autorização de utilização, horário de 

funcionamento, queixas e contraordenação relativos a funcionamento de 

supermercado sito na Rua Comandante Rocha e Cunha, n.º 292 - Loja C 

1. Na sequência do processo de licenciamento do edifício onde se insere o 

estabelecimento de supermercado aqui em análise, que correu termos sob o Processo de 

obras n.º 409/2000, com emissão de Alvará de obras n.º 13/2003, de 24/nov/2003 para 

edifício de habitação e comércio, foi solicitada autorização de utilização para a fração “C” 

(Processo n.º 96/09), apresentando-se o correspondente relatório dos estudos dos 

requisitos acústicos, que aponta para o cumprimentos dos requisitos acústicos para 

comércio e serviços previstos na legislação aplicável.  

Deferida a autorização por despacho do PCM de 6/nov/2009 seria emitido Alvará de 

autorização de utilização sob o n.º 130/2009, de 6/nov/2009 para o uso como 

comércio. 

2. A 4/jan/2010 no âmbito do Processo n.º 1/10, foi requerida pelo arrendatário 

do espaço, autorização para utilização da fração “C” para instalação de supermercado. 

3. Supridas algumas deficiências instrutórias, designadamente com apresentação de 

Relatório favorável de Ensaios Acústicos elaborado por entidade acreditada no 

Instituto Português de Acreditação (IPAC), colhidos pareceres favoráveis das várias 

entidades competentes e realizada vistoria, seria autorizada a alteração de utilização 

por despacho do PCM de 25/jun/2010, titulada pelo Alvará n.º 80/10, de 30/jun/2010. 

4. A 6/jul/2010 foi solicitado mapa de horário de funcionamento do 

estabelecimento junto da CMV, deferido por despacho da mesma data do Vereador do 

Pelouro, Dr. Marco António Ferreira Domingues, ficando o mesmo estabelecido entre as 

7,00 horas e as 20,00 horas nos dias úteis e sábados e entre as 8,00 horas e as 13,00 

horas ao domingo. A 30/jun/2011 seria solicitada alteração ao horário de funcionamento, 

sendo emitido novo mapa de horário a 1/jul/2011, alargando-se o horário de 

encerramento nos dias úteis e ao sábado para as 22 horas. 

5. A 5/jul/2011 deu entrada na CMV, comunicação da Guarda Nacional Republicana, 

remetendo auto de notícia de contraordenação por violação do horário de 

funcionamento por parte do referido estabelecimento de supermercado, no dia 24 de 

Junho de 2011, entre as 22 horas e 10 minutos e as 22 horas e 15 minutos. Apesar de 

instaurado Processo de contraordenação sob o n.º 43/C0/2011 pela CMV, o 

mesmo não apresentava quaisquer diligências posteriores. 

6. Face às denúncias apresentadas pela queixosa na CMV, foram emitidas 

informações pelos serviços técnicos da DGU que referem designadamente que:  

● O estabelecimento em causa possui alvará de utilização para estabelecimento 

comercial e supermercado, não possuindo autorização para estabelecimento de 

restauração e bebidas;  
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● No âmbito da autorização de utilização foi apresentado relatório de ensaios 

acústicos, realizado por entidade acreditada, que atesta a satisfação dos limites 

estabelecidos para o uso de comércio;  

● Quanto à alegada cafetaria, no projeto de arquitetura é indicada a previsão de 

um “buffet” de apoio, considerado pelas entidades que participaram na vistoria 

como de apoio aos funcionários e não como uma secção acessória à atividade 

principal de comércio. 

7. Quanto à questão do ruído provocado pelo funcionamento do estabelecimento, 

constatou-se ter sido a CMV instada a pronunciar-se sobre esta matéria pela (ex) IGAOT 

em ofício daquela entidade datado de 28/out/2011, a que CMV prestou os devidos 

esclarecimentos. 
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Tramitação do procedimento concursal para recrutamento excecional de 

técnicos para desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular, por 

contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial para o ano letivo 

2011/2012 

1. Por informação/despacho da Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, de 2/ago/2011 foi proposta a abertura de 

procedimento para contratação excecional de técnicos para desenvolvimento 

das atividades de enriquecimento curricular por contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, a tempo parcial, nos termos estabelecidos no DL n.º 

212/2009, de 3/set.  

Na referida proposta, a colocar à consideração do executivo camarário nos 

termos do previsto no art.º 43º, n.º 8 da Lei n.º 55-A/2010, de 31/dez e da 

alínea a), do n.º 2, n.º 3 e n.º 8 do art.º 10º da Lei n.º 12-A/2010, de 30/jun, 

constavam os métodos de seleção a aplicar e os termos do aviso de abertura 

do concurso a realizar, dos quais se destacam, os seguintes aspetos:  

- Para o ensino da Música eram previstos 12 postos de trabalho (horários) 

estando indicados 2 postos de trabalho (horários) para “Expressão 

Plástica”;  

- Como requisitos específicos de admissão – perfil e habilitações dos 

técnicos a contratar, consta “III. Professores de Música – uma das 

habilitações previstas no artigo 15º do anexo ao Despacho n.º 

14460/2008…com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 

8683/2011…”. IV. Professores de atividades Lúdicas e expressivas – no 

artigo 18º-B do Regulamento anexo ao Despacho n.º 14460/2008…com as 

alterações introduzidas pelo Despacho n.º 8683/2011…”;  

- No âmbito dos métodos de seleção escolhidos foi indicado quanto à 

ponderação das habilitações académicas “d) Atividades Lúdico-expressivas: 

1. Os candidatos com as habilitações previstas no n.º 1 do artigo 18º-B do 

regulamento anexo ao Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio alterado e 

republicado pelo Despacho n.º 8683/2011, de 28 de Junho – 20 valores. 2. 

Os candidatos com as habilitações previstas no n.º 2 do artigo 9º do 

regulamento anexo ao Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio alterado e 

republicado pelo Despacho n.º 8683/2011, de 28 de Junho – 18 valores.” 

2. Tal proposta obteria aprovação em deliberação da Câmara Municipal de Vagos 

de 2/ago/2011, sendo na mesma reunião aprovados os termos do protocolo e 

a autorizada a sua celebração a outorgar entre o MV e o Agrupamento de 

Escolas de Vagos relativo ao desenvolvimento e aplicação do Programa de 

Generalização do ensino de inglês e outras atividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo do ensino básico para o concelho de Vagos, assumindo-

se o MV como entidade promotora. 
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3. Na mesma data de 2/ago/2011, subscrito pela Sr.ª Vereadora Albina Maria de 

Oliveira Rocha, foi formalizado o aviso de abertura do procedimento de 

recrutamento, pelo prazo de 3 dias úteis, cujo teor correspondeu aos termos 

aprovados pelo executivo camarário, a publicitar no sítio eletrónico do 

Município, do Agrupamento de Escolas e em jornal de expansão nacional e 

regional.  

Dos elementos disponibilizados e em arquivo no Município, constatou-se ter 

sido publicitada a abertura do procedimento no Jornal de Notícias de  

8/ago/2011, estando indicado como prazo de candidatura de 16 a 18 de 

Agosto e, além doutras vagas para outras atividades, 2 postos de trabalho 

para “Expressão Plástica”, indicando a necessidade formalização de 

candidaturas através do sítio eletrónico da Direção – Geral dos Recursos 

Humanos da Educação, www.dgrhe.min-edu.pt. 

4. Entre as inúmeras candidaturas apresentadas às diversas vagas a concurso, 

constatou-se que a queixosa Maria Paula Ribeiro da Cruz formalizou a sua 

candidatura a 17/ago/2011 no sítio eletrónico referenciado, tendo, na mesma 

data, entregue no Agrupamento de Escolas de Vagos a documentação 

solicitada, para a atividade de Ensino de Música. 

5. A candidata Maria Paula Ribeiro da Cruz seria excluída do concurso por não 

possuir currículo relevante para o ensino da música. Constata-se, face aos 

elementos apresentados, que a mesma possuiria habilitação adequada para 

desempenhar a atividade de expressão musical. 

6. As listas dos candidatos admitidos/excluídos para o ensino de música seriam 

homologadas por despachos do PCM de 6/set/2011, constando, nos horários 

de 10 horas, 12 candidatos admitidos e nos horários de 7 horas, 2 candidatos 

admitidos, sendo homologadas as listas de admitidos/excluídos quanto às 

atividades lúdico-expressivas por despachos do PCM de 13/set/2011. 

7. No seguimento da aferição da aceitação do lugar por parte dos candidatos, 

foram proferidos os seguintes despachos determinando a celebração de 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo determinado e tempo 

parcial, com término previsto para 15/jun/2012: 

● Despacho do PCM de 7/set/2011 a determinar a celebração de contratos 

para o preenchimento de horários da atividade ensino da música com 8 

trabalhadores; 

● Despacho do PCM de 14/set/2011 a determinar a contratação de 2 

trabalhadores para preenchimento das vagas para o ensino de atividades 

lúdico-expressivas e determinando a conversão de 3 horários de 10 horas de 

ensino de música em horários de atividades lúdico-expressiva, por 

impossibilidade de preenchimento da totalidade das vagas colocadas para o 
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ensino de música, sendo determinada a contratação de 5 trabalhadores nos 

termos das listas homologadas. 

● Despacho do PCM de 12/set/2011 a determinar a contratação de mais um 

trabalhador para o ensino de atividades lúdico-expressivas, com a conversão 

de 1 horário de 7 horas de ensino de música em horário de atividades lúdico-

expressivas. 

8. Por Aviso datado de 10/out/2011, subscrito pelo Sr. Vereador do Pelouro dos 

Recursos Humanos, foi publicitada a lista de contratações efetuadas para 

lecionar atividades de enriquecimento curricular, constando 8 contratações 

para o Ensino da Música e 6 contratações para o ensino de atividades lúdico-

expressivas.  

9. No seguimento de reclamações efetuadas pela queixosa junto da Câmara 

Municipal de Vagos, da Inspeção-Geral de Educação e da Provedoria de 

Justiça, viria a Câmara Municipal prestar os seguintes esclarecimentos: 

● O procedimento de recrutamento de técnicos a afetar às atividades de 

enriquecimento curricular, decorreu nos termos previstos na respetiva 

legislação, mais concretamente o DL n.º 212/2009, de 3/set. Tal legislação 

prevê que, efetuado o apuramento e seleção dos candidatos e elaborada lista 

de ordenação, caso os candidatos sejam em n.º superior às vagas 

publicitadas, os mesmos constituam reservas de recrutamento até ao final do 

respetivo ano letivo; 

● Tendo-se constatado que o n.º de candidatos ao Ensino de Música era 

insuficiente para as vagas contempladas, nos termos legalmente previstos 

procedeu-se à conversão dos horários de Ensino de Música em horários de 

Atividades Lúdico-expressivas, contratando-se os candidatos aprovados para 

lecionar essas atividades, segundo a lista de ordenação previamente 

aprovada, sendo que os referidos contratados se destinaram a lecionar esse 

último tipo de atividades e não o Ensino da Música; 

● A informação constante do aviso de abertura foi igual para todos candidatos, 

sendo que atento o teor integral do aviso, se pretendia recrutar técnicos para 

diversas atividades lúdico-expressivas legalmente previstas e não só a 

atividade de expressão plástica como alegado pela queixosa, como foi 

entendido por outros candidatos que concorreram. 
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IGT DESIGNAÇÃO DINÂMICA PUBLICAÇÃO DR DATA

PDM Vagos Revisão Aviso n.º 8076/2009  72, IIS 14-04-2009

1ª Publicação RCM n.º 27/2001 52, IS-B 02-03-2011

Alteração por adaptação Aviso n.º 12023/2011 106, IIS 01-06-2011

1ª Publicação DECL n.º  22-9-93  256, IIS 02-11-1993

Alteração RCM n.º 61/2011 126, IS-B, 31-05-2011

Alteração regime simplificado DCL n.º 250/2000 184, IIS 10-08-2002

Alteração regime simplificado Aviso n.º 26322/2008 213, IIS 03-11-2008

Revisão RCM n.º 192/97  254, IS-B 03-11-1997

Alteração de pormenor DCL n.º 287/98 223, IIS 26-09-1998

Alteração regime simplificado DCL n.º 38/2001  26 , IIS 31-01-2001

1ª Publicação RCM n.º 62/2003 96, IS-B 24-04-2003

Alteração Aviso n.º 1700/2011 11, IIS 07-01-2011

Retificação Aviso n.º 11591/2011 101, IIS 25-05-2011

1ª Publicação RCM n.º 89/2004 158, IS-B 07-07-2004

Retificação Aviso n.º 2350/2008 20, IIS 29-01-2008

1ª Publicação Aviso n.º 2351/2008  20, IIS 29-01-2008

Retificação N.º 1069/2008 92, IIS 13-05-2008

1ª Publicação Aviso n.º 19195/2009 208, IIS 27-10-2009

Retificação Aviso n.º 6943/2011 53, IIS 16-03-2011

PP
Parque empresarial de 

Soza – Parcela F
1ª Publicação Aviso n.º 5181/2010  49, IIS 10-03-2010

1ª Publicação RCM n.º 142/2000  243, IS-B 20-10-2000

Suspensão parcial RCM n.º 39/2012 64 IS 29-03-2012

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE VAGOS

PU Vagos

PP Zona Industrial de Vagos

PP Bairro da Corredoura

POOC Ovar – Marinha Grande

PP Praia da Vagueira 

PP Gafanha Boa Hora/Floresta

PP S. Sebastião

PP
Parque empresarial de 

Soza – Parcela A
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Carreira/categoria/função Forma de provimento Cargo/função Regime
Data da 

autorização

Joaquim José Tavares Santos Rosa
Técnico de informática na Divisão de Sistemas 

de Informação
CTTI

Prestação de serviços a empresas com exceção 

de aluguer de equipamentos
Privado 26-09-2011

António Manuel Costa Castro Diretor de Departamento de Controlo Interno CTTI Peritagens em processos judiciais Privado 26-09-2011

Hélder António Conceição Fiscal Municipal na Divisão Jurídica CTTI Mediador oficial de seguros Privado 26-09-2011

Carlos Jorge Costa Castro Fiscal Municipal na Divisão Jurídica CTTI Mediador oficial de seguros Privado 26-09-2011

José Carlos Rocha Martins
Encarregado operacional na Divisão de Serviços 

Operacionais
CTTI Prestação de serviços na área da agricultura Privado 26-09-2011

Amílcar Oliveira Raimundo
Coordenador técnico na Secção de Armazéns e 

Economato da Divisão Financeira
CTTI  Artesão em ardósia Privado 26-09-2011

Pedro Manuel Martins Manso Samagaio Chefe de Divisão Jurídica CTTI Advocacia Privado 25-07-2011

João José Resende Bio Chefe de Divisão de Serviços Operacionais CTTI Peritagens no âmbito de processos judiciais Privado 07-07-2011

Francisco Manuel Simões Marcelino

Assistente operacional (motorista de 

transportes coletivos) na Divisão de serviços 

operacionais

CTTI
Prestação de serviços na área da segurança 

privada
Privado 27-09-2011

 Manuel Alberto Albuquerque Tavares
Técnico superior (Arquiteto) da Divisão de 

Gestão Urbanística
CTTI

Estudos e projetos de arquitetura para fora do 

concelho de Vagos
Privado 28-07-2011

José António Martins Silvestre
Técnico superior (Engenheiro Civil) na Divisão 

de Edifícios e Urbanização
CTTI

Consultadoria técnica, em trabalho subordinado, 

na empresa Impermisol Impermeabilizações e 

Isolamentos, Lda.

Privado 26-09-2011

Renato André Valente Silva
Técnico de informática na Divisão de Sistemas 

de informação
CTTI Atleta praticante na modalidade de atletismo Privado 21-10-2011

Nuno Pandeirada
Técnico de informática na Divisão de Sistemas 

de informação
CTTI

Prestação de serviços a empresas, com exceção 

de aluguer de equipamento
Privado 26-09-2011

João Pedro Costa Rodrigues
Encarregado operacional na Divisão de 

Juventude e desporto
CTTI

Prestação de serviços em atividades de âmbito 

cultural, lúdico e recreativo
Privado 03-02-2012

ATIVIDADES EM ACUMULAÇÃO

SITUAÇÕES AUTORIZADAS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES POR TRABALHADORES AUTÁRQUICOS

NOME
SITUAÇÃO NA CM
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PROCESSO
TIPO DE 

PROCEDIMENTO
OBJETO ADJUDICAÇÃO  CONTRATO VALOR (s/ IVA) ADJUDICATÁRIO

DEF-01/10 Ajuste Direto
Serviços de consultadoria e planeamento estratégico dos 

sistemas de informação/arquitetura organizacional
26-01-2026 01-02-2010 € 18.780,00 i-Zone Knowledge Systems, S.A.

DEF-13/10 Ajuste Direto Serviços de consultadoria jurídica e representação em Juízo 25-01-2010 03-02-2010 € 54.000,00 Joana Rocha de Vasconcelos Ribeiro 

DEF-14/10 Ajuste Direto Serviços de assessoria na área da Biblioteca 25-01-2010 01-02-2010 € 58.500,00 Maria de Lurdes Carvalhais

DEF-15/10 Ajuste Direto Serviços de assessoria na área da Psicologia 25-01-2010 05-02-2010 € 58.500,00 Liliana Moreira Martins

DEF-16/10 Ajuste Direto Serviços na área de Serviço Social 25-01-2010 05-02-2010 € 58.500,00 Alejandra M.ª de Almeida Santos

DEF-89/10 Ajuste Direto Serviços de vigilância das instalações da C.M. 21-04-2010 19-05-2010 € 25.668,00
Charon – Prestação de Serviços de Segurança e 

Vigilância, S.A.

DEF-117/10 Ajuste Direto
Serviço de limpeza do areal das Praias da Vagueira, do Labrego 

e do Areão
31-05-2010 18-06-2010 € 29.970,74 Triambiente – Serviços Ambientais, Lda.

DF-248/10 Ajuste Direto Serviço de outsourcing para 13 auxiliares de ação educativa 26-08-2010 31-08-2010 € 12.126,40 Synergie Outsourcing – Serviços de outsourcing, S.A.

DF-272/10 Ajuste Direto Serviço de outsourcing para 13 auxiliares de ação educativa 24-09-2010 30-09-2010 € 12.126,40 Synergie Outsourcing – Serviços de outsourcing, S.A.

DF-309/10 Ajuste Direto Serviço de outsourcing para 13 auxiliares de ação educativa 25-10-2010 29-10-2010 € 12.126,40 Synergie Outsourcing – Serviços de outsourcing, S.A.

DF-338/10 Ajuste Direto Serviço de outsourcing para 13 auxiliares de ação educativa 25-11-2010 30-11-2010 € 36.379,20 Synergie Outsourcing – Serviços de outsourcing, S.A.

Fatura n.º 

2010/001
Organização e gestão do Festival de Música VOA 2010 € 10.000,00 Quatro Mares – Atividades Culturais, Unipessoal, Lda.

DF 2RG-2011 Ajuste Direto
Serviços de consultadoria e planeamento estratégico dos 

sistemas de informação/arquitetura organizacional
17-02-2011 28-03-2011 € 19.800,00 i-Zone Knowledge Systems, S.A.

DF 7RG-2011 Ajuste Direto Aquisição de tout venant de 1ª 02-03-2011 23-03-2011 € 74.950,00 Mota Engil Eng. e Construção, S.A.

DF 17RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de trabalho temporário para 13 auxiliares de ação 

educativa
24-02-2011 15-03-2011 € 37.064,04 Synergie – Empresa de Trabalho Temporário, S.A

DF 20RG-2011 Ajuste Direto Serviços de vigilância p/ armazéns gerais e edifício da C.M. 19-04-2011 04-07-2011 € 53.483,38
Charon – Prestação de Serviços de Segurança e 

Vigilância, S.A.

DF 22RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de limpeza do areal das Praias da Vagueira, do Labrego 

e do Areão
30-05-2011 03-06-2011 € 25.923,21 Triambiente – Serviços Ambientais, Lda.

DF 29RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de trabalho temporário para 13 auxiliares de ação 

educativa
25-02-2011 31-05-2011 € 15.251,42 Synergie – Empresa de Trabalho Temporário, S.A

DF 37RG-2011 Ajuste Direto Serviços na área da Engenharia de Recursos Florestais 23-08-2011 01-09-2011 € 55.800,00 Pedro Alexandre Santos

DF 39RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de trabalho temporário para 5 auxiliares de ação 

educativa
07-09-2011 13-09-2011 € 52.953,45 Randstad II – Prestação de serviços, Lda.

DF 41RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de trabalho temporário para 1 auxiliar de ação 

educativa
27-09-2011 29-09-2011 € 8.665,11 Randstad II – Prestação de serviços, Lda.

DF 49RG-2011 Ajuste Direto
Serviço de trabalho temporário para 2 auxiliares de ação 

educativa
09-12-2011 19-12-2011 € 13.469,12 Randstad II – Prestação de serviços, Lda.

22 processos € 744.036,87

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ANALISADOS
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ABERTURA RESPONSÁVEL
DATA 

CELEBRAÇÃO
DURAÇÃO MENSAL TOTAL

Contratos de prestação de serviços, em avença,  

celebrados com a CMV para funções similares:

20-11-2007 (24 meses)

28-09-2005 (24 meses)

1-02-2005 (7 meses)

1-04-2004 (10 meses)

15-05-2003 (8 meses)

Contratos de prestação de serviços, celebrados com a CMV 

em avença para funções similares:

4-02-2009 (12 meses)

1-02-2008 (12 meses)

17-07-2007(6 meses)

Contratos de prestação de serviços, em avença, celebrados 

com a CMV para funções similares:

4-02-2009(12 meses)

1-02-2008 (12 meses)

16-07-2007 (6 meses)

TOTAL € 175.500,00

ANTECEDENTES PRESTADOR

PROCEDIMENTO

OBJETO

CONTRATO VALOR (s/ IVA)

36 meses € 1.625,00 € 58.500,00

Maria de Lurdes 

Carvalhais

Despacho de 

18/jan/2010

Vereador Marco 

Domingues

Serviços de assessoria na área da 

Biblioteca – organização e 

inventariação de documentos e 

coordenação dos serviços da 

Biblioteca municipal

01-02-2010 36 meses

€ 1.625,00 € 58.500,00

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, IRREGULARES

Alejandra M.ª de 

Almeida Santos

Despacho de 

18/jan/2010

Vereador  Marco 

Domingues

Serviços na área de Serviço Social – 

funções no gabinete de apoio social 

municipal com a comissão de 

proteção de menores, atendimentos, 

acompanhamento, ação social e rede 

social

05-02-2010 36 meses

€ 1.625,00 € 58.500,00

Liliana Moreira Martins
Despacho de 

18/jan/2010

Vereador Marco 

Domingues

Serviço de assessoria na área da 

Psicologia – Intervenção precoce, 

consulta, apoio a escolas, famílias 

carenciadas e formação

05-02-2010
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Contraditório institucional – resposta da entidade 
auditada 
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Contraditórios pessoais – respostas dos responsáveis 
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Quadro de eventuais responsabilidades financeiras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inspeção ao Município de Vagos 

Processo n.º 2012/185/B1/666 

Relatório n.º 2/2014 

Anexo 11 

 

1/1 

 

QUADRO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 

Relatório 

(item) 

Factos suscetíveis de integrar 

infrações financeiras / 

Valores pagos e autorizados 

Norma(s) 

violada(s) 

Documentos de 

suporte 

Responsáveis 

Pela gerência Autores dos factos 

Item 2.3.5. Omissão de cobrança de compensação 

em numerário por não cedências ao 

domínio público no Processo de 

loteamento n.º 1/2008, no valor de 

€ 7 680. 

Artigos 60º e 65º, n.º 

1 al. a) da Lei nº 

98/97, de 26/ago. 

Anexos 9 e 10 
• Presidente da CMV Rui 

Miguel Rocha da Cruz; 

• Vereadora Albina Maria 

Oliveira Rocha; 

• Vereador Marco António 

Ferreira Domingues; 

• Vereador Silvério 

Rodrigues Regalado; 

• Vereadora Cláudia 

Cristina Rocha Oliveira; 

• Mário Santos Martins 

Júnior; 

• Dina Maria Marques 

Ribeiro 

• Presidente da CMV Rui 

Miguel Rocha da Cruz 
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Relação dos responsáveis pela gerência da CMV 
– Ano 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Designação da Entidade MUNICíP|o DE VAGOS

Gerência De í de Janeiro de 201 0 a 3t de Dezembro de 201 0

Nome Situação na Entidade
Remuneração

líquida auferida
Período de

Responsebilidade
Morada

Rui Miguel Rochâ da Cruz

Albina Maria de Oliveira Rocha

lvlarco António Feneira Domingues

Silvério Rodrigues Regalado

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira

l\íário Santos Martins Júnior

Dina Maria Marques Ribeiro

Presidente da Câmara

Vereador reg. permanêmcia

Vereador reg. permanêmcia

Verêador reg. permanêmcia

Vereador reg. meio tempo

Vereador sem pelouro

Vereador sem pelouro

41.928,93

í 8.649,96

30.274,17

28.607,64

14.378,77

0,00

0,00

01 101 l2ï1o a 31 112120't0

01 101 l2O1O a 311 1212010

01 101 t2010 a 31 I't212010

01 l0'l 12010 a 31 l1Z2O10

0110112010 a 31h212010

01 lO1 l2O'lO a 31 I 121201 o

01 101 1201 0 â 31 I 121201 0

Travessa da Lagoâ - Canto de Calváo - 3840-046 Calvão

R. Direite, 94 - Boco - 3840-341 Soza

R. da Feira, 20 - Parada de Cima - 3840-'1 91 Fonte de Angeão

R. Direita, 1 19 - Soza - 3840-347 Soza

R. José Falcão, 1 3 - 40 Dto. - 4400-1 92 V. N. Gaia

R. da Estrada, 43 - Santa Catarina - 3840-572 Santa Catarina

R. do Chafariz, 13 - Carregosa - 3840-301 Ouca

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
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