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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2015, de 05 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de fevereiro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e quatro minutos, no edifício 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar 2 questões: --- 

o Relativamente à relação de subsídios já solicitada, saber quando a mesma poderá ser 

disponibilizada; --------------------------------------------------------------------------------------  

o Sobre o Dossier de Ponte de Vagos considera que o mesmo esta incompleto, uma vez 

que da ata consta que aquelas verbas são atribuídas em função das despesas 

apresentadas e essa parte das despesas não lhe foi disponibilizada. ------------------------- 

Às questões colocadas, o senhor Presidente da Câmara respondeu: ----------------------------------------------- 

o Sobre a relação dos subsídios a recolha está a ser feita, embora seja um trabalho bastante 

demorado, pelo que a mesma será facultada assim que estiver concluída. ---------------------------- 

o Quanto ao Dossier de Ponte de Vagos serão facultados os elementos em falta. --------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de fevereiro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 139.398,63 € (cento e trinta e nove mil, trezentos e noventa e oito euros e sessenta e três 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: ------------------- 

- O.P. nº. 74 – Paviazemeis, Lda., no valor de 64.625,91 €, para pagamento por conta do Auto de 

Medição nº 3 – “Acessos ao Estádio Municipal”. Fatura nº 140379. -------------------------------------------- 

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), no período de 

19 a 30 de janeiro e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 20 a 27 janeiro, ambos do 

ano 2015, 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. --------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DA TABELA DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime 

geral – para aquisição de “Serviços para elaboração do regulamento municipal de liquidação e cobrança 

de taxas e fundamentação económica e financeira da tabela de taxas”. ----------------------------------------- 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO BOLETIM MUNICIPAL EM JORNAL 

LOCAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de 

publicidade do boletim municipal em jornal local”. ---------------------------------------------------------------- 

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONCELHO DE VAGOS, NA 

RÁDIO VAGOS FM ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar 

parecer prévio favorável para o parecer prévio vinculativo – para aquisição de “Serviços de Divulgação 

das Atividades Desenvolvidas no Concelho de Vagos, na Rádio Vagos FM”. ----------------------------------- 

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ------------------------------------------------ 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 3 (três) votos contra, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e 

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – 

para aquisição de “Serviços de Assessoria Jurídica”. --------------------------------------------------------------- 

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

Declaração de voto do senhor Presidente da Câmara: --------------------------------------------------------------- 

«Atendendo que: 

- de acordo com a Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais e que define no seu art. 35º, nº 1, alínea a), do Anexo I, que compete ao 

Presidente da CM “Representar o município em juízo e fora dele.” 

- o presente parecer prévio cumpre com todas as regras prevista no Código da Contratação 

Pública. 
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- o recente relatório da IGF, processo com o n.º 2012/185/B1/666, alerta para a necessidade de 

dar resposta a várias processos de contraordenação e que os serviços jurídicos da CM não têm 

capacidade de resposta para dar cumprimento às supracitadas recomendações. 

- foi efetuada uma consulta informal a outros municípios da Região de Aveiro, a fim de indagar 

os preços praticados em prestações de serviço do mesmo género. 

Assim sendo, a presente contratação vai ao encontro da intransigente defesa do interesse público e por 

isso teve o meu voto favorável» ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO 

URBANA DA VILA DE VAGOS E ELABORAÇÃO DA RESPETIVA OPERAÇÃO DE 

REABILITAÇÃO URBANA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de “Serviços para a delimitação de área de reabilitação urbana 

da vila de Vagos e elaboração da respetiva operação de reabilitação urbana”. ------------------------------- 

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

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

6 – SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

6.1. BANDA FILARMÓNICA VAGUENSE ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Pela presente informo que, de acordo com a ata da reunião ordinária de câmara de 20 de 

agosto de 2014, foi deliberada, por unanimidade, pela Câmara Municipal, a atribuição de um 

subsídio no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). 

Na mesma ata encontra-se a declaração de voto favorável de dois vereadores, na condição do 

formulário de candidatura ser apresentado devidamente preenchido. 

Atendendo à declaração de voto, informo de que os formulários para pedido de subsídio da 

Filarmónica Vaguense foram devidamente preenchidos, tendo sido sujeitos a análise pelo 

Serviço de Educação em abril de 2014, mais precisamente,11 de abril de 2014, por solicitação 
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da Exma. Sr.ª Vereadora, e, após retificação dos mesmos, foram sujeitos a novo procedimento 

de análise que culminou com a elaboração do relatório em 5 de junho de 2014 e informação 

técnica, que se anexam à presente informação. 

Da proposta de atribuição de subsídios em anexo ao compromisso financeiro existente, na 

Divisão Financeira, decorre que foi solicitado à Divisão Financeira, por despacho da Exma. 

Sr.ª Vereadora, o cabimento de 50% do valor do subsídio da Filarmónica Vaguense, a remeter à 

Câmara Municipal para deliberação. 

Face ao exposto e atendendo a que o despacho indica que deverá apenas ser comprometido o 

valor de 50% do subsídio proposto e remetido o mesmo a deliberação da Câmara Municipal, 

considerando, ainda, o relatório de análise, entregue à Exma. Sr.ª Vereadora em junho de 2014, 

onde se indica que aquela associação solicita um subsídio de € 21.000,00 (vinte e um mil euros), 

pode a Exma. Sr.ª Vereadora despachar a presente à Divisão Financeira para que comprometa 

os restantes 50% do valor da proposta de subsídio para o plano de atividades de 2014, 

remetendo, ainda, à deliberação da Câmara Municipal. O Técnico Superior, (Bruno Marques)”;  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“À divisão financeira para comprometer o diferencial atendendo à intenção de atribuir 15.000 € 

de subsídio para o Plano de Atividades de 2014. Remeter à reunião de Câmara”; ------------------ 

 Informação de compromisso nº 1689, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos e cinquenta 

euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atendendo a que houve um lapso na transcrição do 

valor do subsídio atribuído na reunião de 20 de agosto de 2014, conceder à Banda Filarmónica Vaguense 

um subsídio de mais 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) perfazendo o valor global de 15.000,00 €. -- 

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

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

6.2. CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO ------------------------------------------- 

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

 Comunicação do Centro Social Paroquial de Santo António, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 15 de julho de 2014, solicitando subsidio para a requalificação do parque 

de estacionamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2015: “À D.F. para cabimentar a 

atribuição de um apoio de 8.056,50 €. À Reunião da C.M.”; ------------------------------------------- 
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 Informação de compromisso nº 1671, no valor de 8.056,50 € (oito mil e cinquenta e seis euros e 

cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 8.056,50 € (oito mil e 

cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), na condição de serem apresentados os documentos de 

despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, por integrar 

os órgãos sociais do Centro de Educação e Recreio (CER), pelo que a deliberação que segue não contou 

com a participação do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------------  

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

6.3. CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO ---------------------------------------------------------- 

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

 Informação do adjunto, senhor Pereira de Moura, de 28 de janeiro de 2015; ------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2015: “À D.F. para proceder à 

cabimentação. À Reunião da C.M.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Informação de compromisso nº 1672, no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros). ---------------- 

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

a) Atribuir um subsídio ao CER até ao valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros), mediante a 

apresentação de documentos comprovativos da despesa; ------------------------------------------------ 

b) Atribuir um subsídio mensal à Filarmónica Vaguense no valor de 650,00 € (seiscentos e 

cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6.4. GRECAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 27 de janeiro de 2015, que a 

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

“Informação 
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Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição se subsídios, Subprograma 1 – 2014 

Análise do documento apresentado pelo GRECAS – Santo António de Vagos na reunião de 15 de 

janeiro de 2015 

Relativamente ao assunto em epígrafe e analisando o documento entregue pelo clube na reunião 

do dia 15 de janeiro de 2015, cabe-me esclarecer previamente que todos os pontos focados no 

referido documento foram devidamente analisados e refletidos em conjunto com o Sr. Secretário 

Prof. Pedro Bento, aquando do processamento dos pedidos dos diversos clubes, pelo que o 

procedimento adotado reflete o entendimento do Serviço de Desporto e Juventude (SDJ) 

relativamente a esta matéria.  

No que diz respeito aos pontos abordados pelo clube no referido documento, cabe-me informar 

que a questão do desporto individual ou desporto coletivo já foi devidamente esclarecida 

aquando da elaboração da informação contendo os esclarecimentos adicionais solicitados pelo 

Senhor Presidente, pelo que considero que, sobre este ponto, nada mais há a acrescentar. O 

Atletismo é uma modalidade individual e como tal, ao ser processada a candidatura do 

GRECAS ao PMAAD, a mesma deve ser enquadrada desta forma e devem ser considerados os 

critérios constantes no ponto 2 do documento aprovado em Reunião de Câmara Municipal - 

“Anexo 1 – Critérios e subsídios do subprograma 1”.  

Se os critérios definidos são aspetos coletivos ou individuais, se os critérios são adequados ou 

não, entre outros aspetos focados no documento, são pontos de uma discussão que não pode ser 

realizada para este pedido de apoio, referente ao ano de 2014, uma vez que estes são os 

critérios em vigor, são critérios objetivos e, como tal, devem ser aplicados de forma clara, 

concisa e homogénea por todos os clubes que se candidataram ao PMAAD. Por outro lado, e 

como já foi por diversas vezes enfatizado, convém separar claramente o enquadramento das 

candidaturas em função da essência dos desportos (individuais ou coletivos) dos critérios em 

vigor para esses desportos e das diferentes competições em que os clubes participam, uma vez 

que são parâmetros totalmente distintos. 

Relativamente à questão de, no início de cada época, o GRECAS não saber a verba a que terá 

direito no critério “Representatividade”, ao contrário do verificado nas modalidades coletivas, 

concordamos com a observação do clube. Contudo, temos que concluir que a este nível o Grecas 

não saiu prejudicado em nenhum dos 2 anos em que foi atribuído apoio financeiro ao clube pela 

via do PMAAD uma vez que sempre foi enquadrado pelo nível competitivo mais elevado. 

No entanto, e para uniformizar os critérios relativamente aos desportos coletivos, em ocasiões 

futuras, o enquadramento do clube poderá ser feito com base no nível competitivo mais elevado 

alcançado na época anterior ao ano civil em questão. Desta forma, o procedimento é 

semelhante aos desportos coletivos uma vez que, por exemplo, um clube de Futebol para 
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competir na 1ª divisão, terá que conquistar desportivamente esse direito na temporada anterior. 

No que diz respeito à questão envolvendo os escalões de juniores e de sub23 (esperanças), em 

termos sintéticos o clube pretende que estes 2 escalões sejam enquadrados como escalões 

seniores na tabela de critérios e não como setor de formação. Relativamente ao escalão de 

juniores discordamos uma vez que, de acordo com as orientações da Direção Técnica Nacional 

da Federação Portuguesa de Atletismo (Dossier de Treino - Revista Técnica da Federação 

Portuguesa de Atletismo, N. 7, Novembro de 2010), apenas entre os 17 e os 19 anos deverá 

verificar-se a especialização, ou seja, o treino para competir e a especialização numa disciplina 

específica do atletismo. Ora, esta faixa etária abrange os 2 anos de juniores e o 1 ano de 

seniores e, simultaneamente, o 1 ano de sub23 anos. Por outro lado, temos consciência de que o 

escalão de sub23 faz parte integrante do escalão de seniores, uma vez que os atletas são sub23 

nas 3 primeiras épocas do escalão de seniores.  

Contudo, ao enquadrarmos estes dois escalões como integrantes do escalão de seniores, como 

pretende o clube, significaria que as competições destes escalões seriam “apenas mais” 

competições em que a equipa sénior do clube participa ao longo da época e, como tal, apenas 

seria considerado o nível competitivo mais elevado em que participam ao longo da época (tal 

como consta nos critérios definidos no anexo 1), não sendo atribuído qualquer valor adicional 

por estes 2 escalões.  

O entendimento do SDJ a este nível foi o de enquadrar estes 2 escalões como sendo escalões de 

formação e, desta forma, atribuir um valor adicional aos previstos no escalão de seniores, como 

reconhecimento da importância destes escalões na fase final da formação de um desportista e no 

início da sua carreira de rendimento desportivo. Este procedimento foi também adotado em 

outras modalidades, como por exemplo no Basquetebol, ao nível do escalão de sub19. 

No que diz respeito ao escalão de juvenis, e relembramos que estamos a falar da 

“representatividade”, o SDJ aplicou os critérios adotados pela Federação Portuguesa de 

Atletismo para as competições nacionais do escalão, relativamente ao número mínimo de atletas 

necessário à classificação dos clubes: mínimo de 5 atletas na pista e mínimo de 4 atletas no  

corta-mato. Em nenhuma destas competições o clube apresentou um número de atletas suficiente 

para ser classificado coletivamente nesses mesmos campeonatos, tal como o “Resumo da 

Atividade Desportiva” do clube menciona. Neste sentido, a representatividade neste escalão foi 

considerada como sendo distrital. 

Por motivo semelhante, não foi considerada qualquer representatividade ao nível dos escalões 

de iniciados femininos e de benjamins de ambos os géneros uma vez que, em cada um destes 3 

escalões, o clube tem apenas filiados 2 atletas. Apesar de estes dois atletas permitirem, de 

acordo com o procedimento da Associação de Atletismo de Aveiro, que o clube seja classificado 

coletivamente, o entendimento do SDJ foi o de considerar o critério da FPA (acima referido), 
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permitindo uniformizar transversalmente (ou, pelo menos, aproximar) os critérios ao nível dos 

escalões de formação com outras modalidades, nomeadamente com as coletivas, onde o número 

mínimo de atletas para se poder participar é mais elevado. Refira-se no entanto, que foi 

considerada a totalidade dos custos de filiação destes atletas, aspeto que se verificou para todos 

os atletas, de todas as modalidades. 

Relativamente à questão de apenas ter sido considerada a participação do clube no Campeonato 

Nacional de Clubes e como já foi referido anteriormente, para efeitos de determinação da 

representatividade do concelho, apenas é considerado o nível competitivo mais elevado em que 

as equipas participam ao longo da época (tal como consta nos critérios definidos no anexo 1 – 

página 2), independentemente do número de competições em que as equipas participam na 

mesma temporada. Desta forma, ambas as equipas do clube foram enquadradas ao nível da 1ª 

divisão nacional (6.000€/cada equipa), pelo que a consideração das restantes competições 

referidas pelo clube seriam sempre consideradas como tendo uma representatividade inferior 

(/1.000€/equipa) e, como tal, sem interferência no valor final proposto. 

Por fim, no que diz respeito ao mérito desportivo e tal como foi transmitido ao clube, informo 

que ao nível deste subprograma do PMAAD não foram abertas as candidaturas para nenhum 

clube do concelho, uma vez que a atribuição dos apoios financeiros é condicionada à dotação 

orçamental. 

É o que me cumpre informar. À consideração superior, 

Vagos, 27 de janeiro de 2015. (Filipe Pedro), (Técnico Superior de Desporto)”; ------------------- 

 Informação de compromisso nº 1691, no valor de 15.550,88 € (quinze mil e quinhentos e 

cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos); ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2015: “ À Reunião da C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e 1 (um) voto de 

abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, atribuir o subsídio no valor de 

15.550,88 € (quinze mil, quinhentos e cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos). ----------------------------- 

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

Declaração de voto do senhor Presidente da Câmara: --------------------------------------------------------------- 

«Atendendo que a diversa informação pressente na reunião de CM não nos oferece qualquer dúvida quer 

do cumprimento da legalidade, quer do cumprimento do PMAAD; 

Atendendo ainda ao facto de termos perfeita convicção que o PMAAD foi elaborado com o pressuposto 

de todos os clubes serem tratados da mesma forma, principio que não pode, de forma nenhuma, ser 

desvirtuado; 
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Atendendo ao facto de no processo de elaboração do PMAAD terem sido consultados todos os clubes e 

terem sido promovidas diversas reuniões com os mesmos e com os membros da CM e AM da altura; 

Atendendo ainda ao largo historial de apoio que a CM tem com todos os clubes e, neste caso em 

particular com o GRECAS; 

Não podiam os eleitos do PSD deixar de votar favoravelmente esta proposta elaborada pelos técnicos da 

CM, no rigoroso cumprimento das regras do PMAAD. 

Fica ainda o compromisso de, oportunamente, rever algumas das regras do PMAAD, por forma a 

otimizar e melhorar a implementação do mesmo, sempre com a plena convicção que só a existência de 

um regulamento permite a clarificação e transparência necessária na atribuição dos referidos subsídio». 

Os senhores vereadores eng.º Paulo Sousa, Dulcínia Sereno e eng.ª Sara Caladé subscrevem a declaração. 

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

6.5. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – ASSOCIAÇÃO PISTA DA FLORESTA – PROVA DE 

MOTOCROSS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir 

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

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios 

              Subprograma 2 

              Prova de Motocross 

Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação da Pista da Floresta, doravante designada por APF, é uma entidade com 

sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para o 

desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela APF no dia 29 de março de 2015 – “Prova de Motocross” tem 

caráter pontual e que cumpriu o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 
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Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à APF – 

Associação da Pista da Floresta, o seguinte apoio: 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico Apoio financeiro 

APF 

 

- Arranjo da pista: máquina de pá carregadora, trator com 

capinadeira e duas roçadoras de mão. 

 

500,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 30 de janeiro de 2015. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; ---------------------- 

 Informação de compromisso nº 1693, no valor de 500,00 € (quinhentos euros); --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos 

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

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

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

6.6. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – AKCV – ASSOCIAÇÃO KEMPO CHINÊS VAGOS – 5th 

ALL STYLES WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir 

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

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios 

              Subprograma 2 

              5th All Styles World Championships 2015 

Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante designada por AKCV, é uma 

entidade com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 
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3. Que o evento a realizar pela AKCV – “5th All Styles World Championships 2015” tem 

caráter pontual e que cumpriu o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD; 

4. O sucesso alcançado na edição 2014 do evento, ao nível do número de participantes e do 

número de espectadores; 

5. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

6. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano de Atividades Municipal – rúbrica 13. 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à AKCV – 

Associação de Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio: 

Nome 

Associação 

Apoio logístico/técnico 

Apoio 

Financeiro 

AKCV 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 25 a 30 de 

março, isenta do pagamento das taxas de utilização; 

- Disponibilização de sistema de som e respetivo técnico; 

- Transporte de tatamis e restantes materiais para o Pavilhão 

Municipal e de volta aos locais de origem; 

- Meios de socorro adequados em permanência durante todo o 

evento; 

- Cedência de mesas e cadeiras de acordo com as necessidades e a 

disponibilidade do Município; 

- Segurança privada durante todo o evento. 

7.500,00€ 

 

Vagos, 30 de janeiro de 2015. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; ---------------------- 

 Informação de compromisso nº 1692, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros); ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

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

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

7 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

RELATÓRIO ANUAL 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, de 20 de janeiro de 

2015, enviando o resumo dos serviços efetuados, distribuição por freguesias e em acumulado 

referente ao ano de 2014; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de janeiro de 2015: “À Reunião da 

C.M. para conhecimento”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Deve a UAJ, proceder ao arquivo do processo. ----------------------------------------------------------------------  

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

8 – TOPONÍMIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 8.1 FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA ----------------------------------------- 

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

 Informação do técnico superior, dr. Toni Marques, de 07 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Exmo. Sr. Presidente, Dr. Silvério Regalado 

No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte: 

1. A proposta da Junta de Freguesia é pertinente no que concerne ao esclarecimento dos 

topónimos desta localidade, pelo que faz sentido a Câmara dar provimento à sugestão 

apresentada. 

2. Os arruamentos “Rua das Fêmeas” e “Rua das Oliveiras”, não deverão ser 

considerados uma vez que os mesmos não existem nos termos apresentados pela Junta 

de Freguesia. 

3. Pelos motivos apresentados, sugiro a aprovação, com as devidas exceções enunciadas 

no ponto 2, dos topónimos apresentados. É o que me cumpre informar. 07/01/2015. 

(Toni J. Marques)”; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do senhor Adjunto, Pereira de Moura, de 19 de janeiro de 2015; ------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de janeiro de 2015: “À Reunião da 

C.M.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado, de acordo com a informação 

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

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

8.2 FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação do técnico superior, dr. Toni Marques, de 20 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Exmo. Sr. Presidente, Dr. Silvério Regalado 

No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte: 

1. Não vejo qualquer inconveniente à pretensão da Junta de Freguesia. É o que me 

cumpre informar. 20/01/2015. (Toni J. Marques)”; ------------------------------------------- 

 Informação do senhor Adjunto, Pereira de Moura, de 19 de janeiro de 2015; ------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de janeiro de 2015: “À Reunião da 

C.M.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado, de acordo com a informação 

técnica supra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – ANO LETIVO 2014/2015 – 

ESTIMATIVA DE CUSTOS/PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DOS DOIS CIRCUITOS PARA 

TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ---------------------------------------------------- 

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

 Proposta do Serviço de Ação Social, de 16 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: -------- 

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Transportes escolares – Circuito Especial – Ano letivo 2014/2015 – Estimativa de 

Custos/Proposta de realização dos dois circuitos para transporte dos alunos do Ensino Especial 

Enquadramento/Legislação de suporte: 

De acordo com os Artigos 3.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro e Artigo 25.º do 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, é da responsabilidade dos municípios a organização 

dos transportes escolares, incluindo os circuitos especiais.  
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A alínea b) do n.º 1 e o n.º 2 do Artigo 13.º  - Alunos com necessidades educativas especiais, do 

Despacho 18978/2009, de 6 de Agosto, refere que a responsabilidade do pagamento é do 

Ministério da Educação para os alunos que residam a menos de 3 Km. do estabelecimento de 

ensino bem como para os alunos que frequentam as escolas de referência ou as unidades de 

ensino estruturado e de apoio especializado e no caso de não poderem ser utilizados os 

transportes regulares ou os transportes escolares. (Documento em anexo) 

Consideram-se utentes dos circuitos especiais, os alunos portadores de deficiência ou com 

necessidades educativas especiais, que se encontram a frequentar o Ensino 

Obrigatório/Escolaridade Obrigatória e que, por ausência de autonomia e acompanhamento 

nos transportes escolares regulares, necessitam de ser transportados em carrinhas adaptadas e 

em circuito especial.  

Necessidades existentes/respostas: 

No presente ano letivo foi solicitado à Câmara Municipal o transporte em circuito especial para 

17 alunos, residentes no concelho de Vagos, nas seguintes condições: 3 alunos para a Unidade 

de Autismo de Mira, 2 alunos para a Unidade de Surdos de Ílhavo, 3 alunos do Ensino Especial 

para a Escola Secundária de Vagos e CAO de Santa Catarina (alunos sem autonomia para 

utilizarem os Transportes Escolares) e 9 alunos para a Unidade de Multideficiência da Escola 

EB 2.3 de Vagos. 

Atendendo à localização das salas de acolhimento dos alunos (Salas da Multideficiência da 

Escola EB 2.3 de Vagos, Unidade de Surdos de Ílhavo, Escola Secundária de Vagos e Centro de 

Atividades Ocupacionais de Santa Catarina – CAO e Unidade de Autismo de Mira) e à área de 

residência dos mesmos, foi necessário planear quatro circuitos distintos, de forma a respeitar os 

horários de funcionamento das salas e horários escolares dos alunos. 

Circuitos/entidades responsáveis pelo pagamento das despesas: 

Um circuito recolhe os três alunos que vão para a Unidade de Autismo de Mira (Diana Santos, 

Gabriel Marieiro e Rodrigo Pereira) e é realizado pela IPSS de Santo André e uma empresa de 

Táxi – os custos associados a este circuito são assegurados pela DGesTE/Ministério da 

Educação (em conformidade com o Despacho acima referido – anexo 1). 

Outro circuito recolhe seis alunos, que provêm da Gafanha da Boa Hora e de Vagos e que vão 

para a Unidade   da Multideficiência de Vagos (Diogo Gandarinho, Bruno Nunes, Beatriz Silva, 

Raul Lopes) e para a Unidade de Surdos de Ílhavo (Nuno Neves e José António Vieira). Este 

circuito é realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Vagos – os custos associados ao 

transporte, de Vagos para Ílhavo, são da responsabilidade da DGesTE, mas devido a atrasos 

sucessivos na solicitação deste transporte, pelo Agrupamento de Escolas de Ílhavo e a avó do 

aluno Nuno, será necessário a Câmara suportar as despesas desde o início do ano letivo e até 

ao momento em que a DGesTE informar da aprovação das mesmas (resposta à solicitação da 

Câmara - anexo 2). A restante despesa do transporte, que traz os alunos da Gafanha da Boa 
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Hora até Vagos, é da responsabilidade da Câmara e da DGesTE (através do Protocolo com o 

Agrupamento de Escolas de Vagos).  

Outro circuito recolhe três alunos (Bruno Nunes, Raul Lopes e Luís Jorge) que frequentam a 

Escola Secundária de Vagos e que vão para o CAO de Santa Catarina, onde concretizam o seu 

CEI (Currículo Específico Individual), quatro dias por semana. Este circuito é realizado pela 

Associação de Solidariedade Social de Santo André – os custos inerentes a este circuito são da 

responsabilidade da Câmara Municipal (por se tratar de alunos do Ensino Especial que não têm 

autonomia para utilizar os transportes escolares – anexo 3). 

O último circuito recolhe os restantes oito alunos que provêm de Calvão, Ponte de Vagos, 

Sanchequias, S. Romão e Santo André (Luís Jorge, Ana Sofia Malta, Rafael Ferreira, João 

David Conde e Cristiana Conde, Ana Rita Rocha, Jéssica Gomes, Igor Marques) e que 

frequentam, também, a Unidade da Multideficiência de Vagos. Este circuito é realizado pela 

Associação de Solidariedade Social de Santo André. – os custos  inerentes a este circuito são da 

responsabilidade da Câmara e da DGesTE (através do Protocolo com o Agrupamento de 

Escolas de Vagos). 

Realização dos circuitos: 

Dada a impossibilidade de realização destes circuitos, pelas empresas que asseguram os 

transportes escolares regulares, foi solicitada a colaboração das duas IPSS acima referidas, que 

já realizaram estes circuitos nos anos letivos anteriores, ao abrigo dos Protocolos de 

Cooperação existentes. 

Em conformidade foi solicitado à Santa Casa de Misericórdia de Vagos e à Associação de 

Solidariedade Social de Santo André de Vagos informação sobre a sua disponibilidade para 

realizar os circuitos e o custo dos mesmos. 

Definição dos circuitos a realizar: 

Circuito 1 – a realizar pela Santa Casa de Misericórdia de Vagos: Viagem de manhã a iniciar 

na Gafanha do Areão , vindo até à Escola EB 2.3 de Vagos e seguindo para a Unidade de 

Surdos de Ílhavo, na Escola EB 2.3 de Ílhavo e viagem de regresso à tarde. Para este percurso 

foi apresentado um orçamento de 83,40 euros/dia. 

Circuito 2 – a realizar pela Associação de Solidariedade Social de Santo André de Vagos: 

viagem de manhã a iniciar em Vigia, seguindo por Cabecinhas, Ponte de Vagos, Sanchequias, 

São Romão, Sto. André e terminando na Escola EB 2.3 de Vagos e viagem de regresso à tarde. 

A este circuito é ainda acrescentada a viagem de Vagos até ao Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) de Santa Catarina, quatro dias por semana. Para este circuito foi 

apresentado um orçamento, que se estima em 50,40 euros/dia, dependendo do número de dias 

que a carrinha tiver que se deslocar ao CAO de Santa Catarina. 
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Custo aproximado dos dois circuitos no ano letivo 2014/2015 (preço por Km – Anexo 4): 

 

Mês/Ano 

 

Nº de dias 

 

IPSS – Santo André 

Santa Casa 

Misericórdia 

setembro/2014 12  604,80 euros  1000,80 euros 

outubro/2014 23 1.159,20 euros 1.918,20 euros 

novembro/2014 20 1.008,00 euros 1.668,00 euros 

dezembro/2014 11  554,40 euros  917,40 euros 

                           

Total: 

 

66 

 

3.326,40 euros 

 

5.504,40 euros 

 

 

 

Mês/Ano 

 

Nº de dias 

 

IPSS – Santo André 

 

Santa Casa 

Misericórdia 

janeiro/2015 20 1.008,00 euros 1.668,00 euros 

fevereiro/2015 17 856,80 euros 1.417,80 euros 

março/2015 15 756,00 euros 1.251,00 euros 

abril/2015 18 907,20 euros 1.501,20 euros 

maio/2015 19 957,60 euros 1.584,60 euros 

junho/2015 9 453,60 euros 750,60 euros 

                          

Total: 

 

98 

 

4.939,20 euros 

 

8.173,20 euros 

 

Proposta: 

Pelo exposto, proponho a realização dos dois circuitos, pelas IPSS referidas e o pagamento 

mensal às mesmas, mediante a apresentação de um mapa discriminativo das viagens realizadas 

em cada mês. 

Nota: Os custos com o circuito 1 podem vir a diminuir, caso a DGesTE assuma as despesas 

inerentes ao percurso entre Vagos e Ílhavo – 26 Km. diários (o pedido de pagamento desta 

despesa está em curso no Agrupamento de Escolas de Ílhavo). 

Anexo: Requerimentos dos Pais e processo de cada aluno/a; 

               Propostas de custos apresentados pelas duas IPSS;  

              Legislação. 

            Registo de e-mails enviados e recebidos sobre o assunto 

À consideração Superior, Lina Ferreira (Técnica Superior de Serviço Social)”; -------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 29 de janeiro de 2015: “À Reunião da 

C.M.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Deve o Serviço de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

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

10 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – QUIOSQUES NA PRAIA DA VAGUEIRA ------------ 

10.1. Quiosque Farturas da Vagueira – Ana Maria Correia Lopes Rocha; 

10.2. Quiosque Regueifa Doces Regionais de Águeda – Maria da Graça dos Santos Ferreira; 

10.3. Quiosque de Fruta “Regina Frutas e Legumes” – Manuel Fernando Andrade Cruz; 

10.4. Quiosque “Pomar da Praça” – Manuel Fernando Andrade Cruz; 

10.5. Quiosque de Gelados – Carminda de Fátima de Jesus Marques; 

10.6. Quiosque Geladaria Artesanal – Jorge Manuel Santos Valente; 

10.7. Quiosque Europa Discoteca – António Valente Oliveira; 

10.8. Quiosque Bolacha Americana – Augusto Martins Guerra; 

10.9. Quiosque Tripas Moreira Cone de ovos, bolacha americana – José Cândido Silva Moreira; 

10.10. Quiosque de Revistas e Jornais – Tajoia – Transportes de Mercadoria, Lda 

10.11. Quiosque Flores e Plantas – Lidia Regina Almeida Silva. 

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

•Informação da técnica superior, eng.ª Filipa Mota, de 30 de janeiro de 2015; ----------------------- 

•Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de fevereiro de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e de acordo com a informação supra, o seguinte: -------- 

1.Autorizar os pedidos de renovação das licenças, que até à data foram requeridas, dos seguintes 

quiosques: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quiosque Farturas da Vagueira – Ana Maria Correia Lopes Rocha; 

Quiosque Regueifa Doces Regionais de Águeda – Maria da Graça dos Santos Ferreira; 

 Quiosque de Fruta “Regina Frutas e Legumes” – Manuel Fernando Andrade Cruz; 

Quiosque “Pomar da Praça” – Manuel Fernando Andrade Cruz; 

Quiosque de Gelados – Carminda de Fátima de Jesus Marques; 
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Quiosque Geladaria Artesanal – Jorge Manuel Santos Valente; 

2.Notificar, para que procedam à renovação de licença de ocupação do espaço público, os proprietários 

dos seguintes quiosques: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quiosque Europa Discoteca – António Valente Oliveira; 

Quiosque Bolacha Americana – Augusto Martins Guerra; 

Quiosque Tripas Moreira Cone de ovos, bolacha americana – José Cândido Silva Moreira; 

Quiosque de Revistas e Jornais – Tajoia – Transportes de Mercadoria, Lda; 

Quiosque Flores e Plantas – Lidia Regina Almeida Silva. 

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

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

11 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A AMA – 

ESPAÇOS DO CIDADÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e a AMA, que a seguir se 

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

“PROTOCOLO 

ENTRE: 

1. AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I. P., pessoa coletiva n.º 

508.184.509, com sede na Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 3.º G, 1600-001, em Lisboa, 

neste ato representada por Paulo Manuel da Conceição Neves, na qualidade de 

Presidente do seu Conselho Diretivo, de ora em diante designada por “AMA, I. P.”; 

E 

2. MUNICÍPIO DE VAGOS, com sede em R. da Saudade, 3840-410, Vagos, pessoa 

coletiva n.º 506.912.833, neste ato representado por Silvério Rodrigues Regalado, 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos, de ora em diante referido como “Município 

de Vagos”, 

Ambas conjuntamente designadas por “Partes”. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) Cabe à AMA, I. P., nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 43/2012, de 23 de Fevereiro, “gerir e desenvolver redes de Lojas para os 

cidadãos e empresas, em sistema de balcões multisserviços, integrados e especializados, 

articulando com outros canais de distribuição” e “promover a modernização da prestação 

e distribuição de serviços públicos orientados para a satisfação das necessidades dos 

cidadãos e das empresas”; 
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(B) Nos termos das Grandes Opções do Plano para 2014, constantes da Lei n.º 83-B/2013, de 

31 de dezembro, o Governo assumiu como opções estruturantes a continuação do processo 

de digitalização dos serviços públicos a prestar ao cidadão, a migração dos respetivos 

procedimentos para plataformas digitais, reforçando a sua coerência e generalização, e a 

criação de uma rede de malha fina da presença do Estado no território que garanta o 

acesso dos cidadãos a tais serviços públicos; 

(C) Para operacionalizar tais opções foi decido implantar em todo o território nacional uma 

rede de 1.000 Espaços do Cidadão, garantindo aos cidadãos e às empresas um acesso 

digital assistido e especializado a esses serviços, prestado por mediadores de atendimento 

digital presentes numa rede de locais de prestação de serviços públicos, geridos em 

parceria com entidades do poder local, entidades do terceiro setor, associações cívicas e 

empresariais ou outras entidades que prestem serviços de interesse público; 

(D) O estado atual da disponibilização de serviços públicos online em Portugal permite uma 

melhor difusão territorial desses serviços, aproximando-os de um número crescente de 

cidadãos; 

(E) No âmbito deste projeto, cabe à AMA, I. P., enquanto entidade promotora, coordenadora e 

reguladora, estabelecer acordos com os demais órgãos e serviços da Administração 

Pública, de modo a promover a prestação dos respetivos serviços nos Espaços do Cidadão; 

(F) A AMA, I. P., e o Município de Vagos têm interesse em colaborar no lançamento de projetos 

que, tirando proveito das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, 

contribuam para a modernização da Administração Pública, em particular na vertente de 

relacionamento com o cidadão; 

(G) Os Espaços do Cidadão se integram numa ótica de partilha de recursos, destinada à 

prestação de diversos tipos de serviço de atendimento ao público, criando sinergias entre a 

Administração Central e Local no sentido da prossecução de políticas concertadas em prol 

do interesse público e dos residentes no concelho; 

(H) Os Espaços do Cidadão apresentam indubitável interesse municipal pelos benefícios que 

podem trazer aos Munícipes em termos de desburocratização e poupança de tempo útil, 

constituindo por isso, uma forma de potenciar o desenvolvimento do concelho; 

(I) Para além disso, uma das dimensões fundamentais do projeto dos Espaços do Cidadão é a 

da promoção da literacia digital da população, a qual é garantida através do modo muito 

específico de atendimento – o atendimento digital assistido – com o qual se procura, de 

forma pedagógica, capacitar o cidadão a interagir digitalmente com a Administração 

Pública; 

(J) Constitui competência municipal, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a colaboração do município no apoio a projetos de 

interesse municipal em parceria com a administração central; 

(K) É o Município de Vagos quem mais e melhor conhece o seu território e a sua população, e 

as necessidades destas últimas no acesso aos serviços públicos; 
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(L) A Câmara Municipal de Vagos deliberou, na sua reunião realizada em 05 de Fevereiro de 

2015, estabelecer o presente protocolo; 

(M) A AMA, I. P., está articulada com os demais organismos do Estado cujos serviços são 

prestados através do atendimento digital assistido nos Espaços do Cidadão, 

designadamente com vista a garantir uma formação e um apoio de retaguarda adequado 

aos mediadores de atendimento digital; 

(N) Além do atendimento digital assistido, poderão ainda ser prestados nos Espaços do 

Cidadão, mediante adesão do Município de Vagos, outros serviços prestados por outros 

organismos da Administração Pública, nos termos em que tal vier a ser previsto em 

protocolos próprios, celebrados entre tais organismos e a AMA, I. P.; 

(O) A rede de Espaços do Cidadão se enquadra no Programa Aproximar, constituindo, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, uma oferta de atendimento 

complementar aos serviços hoje existentes, não visando substituí-los; 

(P) O referido Programa Aproximar é desenvolvido na Estratégia para a Reorganização dos 

Serviços de Atendimento da Administração Pública, aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 55-A/2014, de 15 de setembro, a qual se divide em 4 pilares principais: a) a 

integração dos serviços de atendimento em Lojas do Cidadão a instalar em todos os 

municípios do país; b) a concentração de serviços de back office em espaços comuns; c) o 

aumento da capilaridade da presença do Estado no território através da rede complementar 

de atendimento digital assistido nos Espaços do Cidadão instalados em autarquias locais, 

entidades do terceiro setor ou entidades que prestem serviços de interesse público; e d) as 

soluções de mobilidade no atendimento dos cidadãos, através do projeto «Portugal Porta-a-

Porta», para transporte dos cidadãos, e as «Carrinhas do Cidadão», para garantir que os 

próprios serviços públicos vão ao encontro dos cidadãos, em particular daqueles que se 

encontram em territórios de muito baixa densidade populacional; 

(Q) Face ao supra exposto, as Partes acordaram celebrar o presente Protocolo, o qual terá por 

objeto a instalação de estruturas de prestação de serviços de atendimento digital assistido 

aos cidadãos e às empresas, no concelho de Vagos, designadas “Espaços do Cidadão”. 

TERMOS EM QUE é celebrado o presente Protocolo, do qual os Considerandos supra 

fazem parte integrante e que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª  

(Âmbito e objeto) 

1. O presente Protocolo tem por objeto definir as regras para a instalação e 

funcionamento de Espaços do Cidadão e o seu respetivo funcionamento no concelho 

de Vagos. 

2. O número, locais e horários dos Espaços do Cidadão a instalar são identificados no 

Anexo I ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante. 



 
 

Ata n.º 03/2015, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

23 

Cláusula 2.ª  

(Serviços a prestar) 

1. Os serviços prestados nos Espaços do Cidadão são, na presente data, os constantes do 

Anexo II ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante. 

2. A lista constante do Anexo II é permanentemente atualizada pela AMA, I. P., devendo 

manter o Município de Vagos dela informado. 

3. O Município de Vagos pode optar por não prestar um ou vários dos serviços prestados 

nos Espaços do Cidadão, constantes da lista constante do Anexo II e respetivas 

atualizações, devendo essa opção ser comunicada à AMA, I. P. 

Cláusula 3.ª  

(Obrigações da AMA, I. P.) 

  A AMA, I. P., obriga-se a: 

a. Definir os procedimentos de atendimento e gestão das reclamações nos Espaços do 

Cidadão; 

b. Coordenar a instalação dos Espaços do Cidadão nos locais indicados para o efeito 

pelo Município de Vagos, designadamente, definir, adquirir e instalar o mobiliário, 

o hardware, os demais equipamentos e o software adequados para a instalação e 

funcionamento dos Espaços do Cidadão, sem prejuízo dos casos em que o 

Município de Vagos opte por utilizar meios próprios compatíveis, devendo nesse 

caso ser garantida a instalação do software adequado e a marca e imagem dos 

Espaços do Cidadão; 

c. Definir, em articulação com as entidades fornecedoras dos serviços, a lista dos 

serviços a disponibilizar no Espaço do Cidadão; 

d. Dar formação – inicial e contínua – aos mediadores de atendimento digital; 

e. Prestar todo o apoio técnico e funcional necessário à prestação dos serviços de 

atendimento digital assistido, nomeadamente através da disponibilização e gestão 

de serviços de backoffice (funcional) e de help desk (técnico) adequados. 

Cláusula 4.ª  

(Obrigações do Município de Vagos) 

  O Município de Vagos obriga-se a: 

a. Disponibilizar locais adequados para a instalação dos Espaços do Cidadão, 

adaptando-os para o efeito, se tal for necessário, e que cumpram os requisitos de 

instalação definidos no Anexo III, ao presente protocolo e que dele faz parte 

integrante 

b. Gerir, em articulação e de acordo com os procedimentos definidos pela AMA, I. P., 

os Espaços do Cidadãos instalados no concelho de Vagos e assumir os encargos 

daí decorrentes, designadamente em relação à disponibilização de consumíveis e 

material de economato, segurança e limpeza dos locais, bem como o fornecimento 



 
 

Ata n.º 03/2015, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

24 

de água, eletricidade, gás e comunicações de dados e de voz nos Espaços do 

Cidadão; 

c. Disponibilizar recursos humanos adequados para desempenhar as funções de 

mediador de atendimento digital, após receção de formação e credenciação 

adequadas; 

d. Divulgar a existência dos Espaços do Cidadão no seu concelho, nos termos da 

Cláusula 16.ª; 

e. Obter o consentimento expresso e informado dos cidadãos que utilizem os serviços 

de atendimento digital assistido que careçam de autenticação de utilizadores, de 

acordo com os procedimentos definidos pela AMA, I. P.; 

f. Manter afixada e atualizada a lista dos serviços públicos prestados em cada um 

dos Espaços do Cidadão, bem como o respetivo horário de funcionamento; 

g. Garantir a manutenção dos equipamentos instalados pela AMA, I. P., em estreita 

articulação com o service desk desta; 

h. Garantir o apoio de help desk em estreita colaboração com o service desk da AMA, 

I. P.; 

i. Proceder à cobrança dos montantes previstos no Anexo II e respetivas 

atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª 

Cláusula 5.ª  

(Prerrogativas da AMA, I. P.) 

A AMA, I. P., enquanto gestora da rede dos Espaços do Cidadão e garante da qualidade do 

atendimento ao público na Administração Pública, goza das seguintes prerrogativas: 

a. Realizar inspeções, à distância ou in situ, da atividade realizada nos Espaços do 

Cidadão geridos pelo Município de Vagos, devendo obter para o efeito a sua mais 

ampla colaboração; 

b. Emitir recomendações e definir as normas de qualidade dos serviços de 

atendimento nos Espaços do Cidadão geridos pelo Município de Vagos; 

c. Aprovar e divulgar os procedimentos de atendimento a realizar nos Espaços do 

Cidadão; 

d. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, nos termos previstos 

no Anexo II e respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª 

Cláusula 6.ª  

(Prerrogativas do Município de Vagos) 

O Município de Vagos goza das seguintes prerrogativas: 

a. Usar os Espaços do Cidadão para, além dos serviços a prestar no âmbito do 

presente Protocolo, prestar outros serviços que sejam da sua responsabilidade, 

desde que tal se afigure possível sob o ponto de vista técnico; 

b. Solicitar a instalação de novos Espaços do Cidadão no concelho de Vagos, 

podendo para o efeito utilizar equipamento que já possua ou proceder às 
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adaptações necessárias do equipamento fornecido pela AMA, I. P., garantida que 

esteja instalação do software adequado e a utilização da marca e imagem dos 

Espaços do Cidadão, e mediante aferição prévia da viabilidade técnica por parte 

desta; 

c. Selecionar os trabalhadores que irão prestar atendimento digital assistido, no 

quadro das aptidões necessárias para a execução das funções referidas no Anexo 

III, após formação e credenciação pela AMA, I. P.; 

d. Cometer a gestão de um ou vários dos Espaços do Cidadão instalados no concelho 

de Vagos às freguesias que o compõem, sem prejuízo da manutenção da 

responsabilidade do Município de Vagos perante a AMA, I. P., pela boa execução 

do presente Protocolo; 

e. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, nos termos previstos 

no Anexo II e respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª; 

f. Definir os horários de atendimento do Espaços do Cidadão, nos termos do n.º 8 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio. 

Cláusula 7.ª  

(Instalação dos Espaços do Cidadão) 

1. A instalação dos Espaços do Cidadão é feita conjuntamente pela AMA, I. P., e pelo 

Município de Vagos. 

2. O Município de Vagos é responsável pelas obras de adaptação necessárias para 

que seja possível a instalação e o adequado funcionamento dos Espaços do 

Cidadão.  

Cláusula 8.ª  

(Mediadores de atendimento digital) 

1. Os mediadores de atendimento digital que exercem funções nos Espaços do 

Cidadão no concelho de Vagos são indicados e selecionados pelo Município de 

Vagos. 

2. A indicação e a seleção dos mediadores de atendimento digital podem ainda ser 

realizadas pelos órgãos próprios das freguesias que integram o concelho de 

Vagos, mediante acordo destas com o Município de Vagos. 

Cláusula 9.ª  

(Formação) 

1. A formação inicial dos mediadores de atendimento digital destinada ao 

funcionamento dos Espaços do Cidadão é prestada pela AMA, I. P. 

2. A AMA, I. P., assegura ainda a formação contínua dos mediadores de 

atendimento digital. 

3. O Município de Vagos é responsável pelos eventuais encargos com a deslocação 

dos formandos até ao local onde seja ministrada a formação e garante as 
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condições necessárias para a componente da formação que recorra ao e-

learning. 

Cláusula 10.ª  

(Equipamentos) 

1. O equipamento referido na alínea b) da Cláusula 3.ª destina-se ao atendimento 

digital assistido ao cidadão para efeitos de prestação dos serviços objeto do 

presente Protocolo, não podendo ser utilizado para fins diferentes sem o prévio 

consentimento expresso da AMA, I. P., sem prejuízo do disposto na alínea a) da 

Cláusula 6.ª 

2. O Município de Vagos detém o direito exclusivo do uso e da posse do 

equipamento referido no número anterior, não podendo conferi-lo a qualquer 

outra entidade sem o prévio consentimento expresso da AMA, I. P. sem prejuízo 

do disposto na alínea d) da Cláusula 6.ª e na Cláusula 13.ª 

Cláusula 11.ª  

(Manutenção) 

1. Compete à AMA, I. P., assegurar a manutenção dos equipamentos por si 

fornecidos. 

2. O fornecimento de consumíveis, informáticos ou outros, bem como de material de 

economato é assegurado pelo Município de Vagos, nos termos da alínea b) da 

Cláusula 4.ª 

3. Compete igualmente ao Município de Vagos suportar os encargos com a 

segurança, a limpeza e a manutenção dos locais de instalação dos Espaços do 

Cidadão, nomeadamente os relativos a eletricidade, água, gás e comunicações de 

dados e de voz, nos termos da alínea b) da Cláusula 4.ª 

Cláusula 12.ª  

(Garantia de qualidade) 

A AMA, I. P., garante a promoção e a aferição regular da qualidade do atendimento nos 

Espaços do Cidadão em funcionamento no concelho de Vagos. 

Cláusula 13.ª  

(Freguesias) 

1. Sem prejuízo de se manter a responsabilidade do Município de Vagos em relação 

à boa execução deste Protocolo, a gestão de um ou vários dos Espaços do 

Cidadão do concelho de Vagos pode ser cometida às freguesias que o compõem. 

2. Havendo lugar à atribuição da gestão de Espaços do Cidadão às freguesias, o 

uso do equipamento relativo aos Espaços do Cidadão é-lhes autorizado sem 

necessidade de prévio consentimento da AMA, I. P. 

3. Para prestar o atendimento digital assistido nos Espaços de Cidadão instalados 

em freguesias, podem estas indicar os seus trabalhadores como mediadores de 
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atendimento digital, devendo o Município de Vagos comunicar tal facto à AMA, I. 

P. 

Cláusula 14.ª  

(Das receitas pelo atendimento digital assistido) 

1. O Município de Vagos, ou quem ele designar, nos termos da cláusula anterior, 

cobra pelo atendimento digital assistido os montantes previstos no Anexo II e 

respetivas atualizações, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 

13 de maio. 

2. Os montantes devidos pelo atendimento digital assistido são objeto de repartição 

entre o Município de Vagos e a AMA, I. P., na proporção de 65% e 35%, 

respetivamente. 

Cláusula 15.ª  

(Responsáveis das Partes pela execução do Protocolo e notificações) 

1. As Partes designam pessoas responsáveis pela execução do Protocolo, devendo a 

identidade e contactos das mesmas constar do Anexo IV. 

2. Os avisos, notificações ou outros documentos a enviar ou entregar entre as 

Partes são enviados por correio eletrónico com recibo de leitura para os 

endereços institucionais de correio eletrónico das Partes, e ainda para os 

endereços de quem as Partes designam como responsável pela execução do 

presente Protocolo.  

Cláusula 16.ª  

(Divulgação do Protocolo) 

A divulgação do presente Protocolo e a emissão de comunicados e outras comunicações, bem 

como a realização de eventos públicos relativos à celebração do presente Protocolo e à sua 

execução, são objeto de prévia articulação entre as Partes, sem prejuízo do cumprimento, por 

cada uma das Partes, das obrigações legais e contratuais que a esse respeito impendam sobre 

cada uma delas. 

Cláusula 17.ª  

(Alterações e acordos complementares ao Protocolo) 

1. Os anexos I e IV podem ser alterados entre as Partes através de simples acordo, 

designadamente através de envio de proposta e receção de declaração de 

aceitação por parte dos representantes das Partes com poderes bastantes para as 

vincular, sem prejuízo do disposto na alínea f) da Cláusula 6.ª 

2. O anexo II é atualizado periodicamente pela AMA, I. P., nos termos previstos na 

Cláusula 2.ª  

3. Todas as demais alterações ou aditamentos ao presente Protocolo obedecem à 

forma observada no mesmo. 
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Cláusula 18.ª  

(Cessação do Protocolo) 

1. Qualquer das Partes pode resolver o presente Protocolo em caso de 

incumprimento grave ou reiterado das obrigações assumidas pela outra Parte, 

nos termos dos números seguintes. 

2. A Parte que pretenda exercer o direito de resolução previsto no número anterior, 

deverá comunicar tal pretensão à Parte faltosa, por carta registada com aviso de 

receção, e com invocação dos respetivos fundamentos, conferindo-lhe um prazo 

razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias para pôr termo à situação de 

incumprimento ou de cumprimento defeituoso. 

3. Caso a Parte faltosa não venha a pôr termo à situação de incumprimento no 

prazo que para o efeito lhe tenha sido concedido nos termos do número anterior, 

a outra Parte poderá resolver o Protocolo, por carta registada com aviso de 

receção, operando a resolução os seus efeitos na data de receção, pela Parte 

faltosa, desta comunicação. 

4. Em caso de cessação do presente Protocolo são restituídos pelo Município de 

Vagos à AMA, I. P., todos os equipamentos fornecidos para a instalação dos 

Espaços do Cidadão no concelho de Vagos, no estado em que se encontrarem no 

momento da devolução, salvaguardada uma prudente utilização dos mesmos. 

Cláusula 19.ª  

(Conciliação) 

Sempre que surja um diferendo entre as Partes no âmbito do presente Protocolo, procurar-se-á 

resolvê-lo mediante negociação de boa-fé, com vista à sua conciliação. 

Cláusula 20.ª  

(Anexos e outras partes integrantes do acordo) 

Fazem parte integrante do presente Protocolo os seguintes anexos: 

a. Anexo I 

b. Anexo II 

c. Anexo III 

d. Anexo IV 

Cláusula 21.ª  

(Vigência) 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. 

2. O presente Protocolo terá a duração de dois anos, renovando-se 

automaticamente por sucessivos períodos de um ano. 

3. As Partes podem opor-se à renovação com a antecedência mínima de três meses 

face ao termo do acordo ou ao de qualquer uma das suas renovações 

Feito em Vagos aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, em dois exemplares. 

Pela Agência para a Modernização Administrativa  Pelo Município de Vagos”; -------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração 

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

O presente protocolo e seus anexos ficam a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------- 

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

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

12 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O NEVA 

(NUCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS) ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Neva, que a seguir se 

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

“Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA 

(Núcleo Empresarial de Vagos) 

Considerando a responsabilidade do Município de Vagos, adiante designado por MV, na 

criação de condições para o desenvolvimento da atividade física desportiva regular, orientada e 

diversificada; 

Considerando a necessidade de serem coordenadas as ações dos programas desportivos 

desenvolvidos pelo Município, nomeadamente o “Vagos em Ação”, “Mais Idade Melhor 

Saúde”, “Escola Municipal de Natação” e, também, a manutenção de espaços verdes na zona 

industrial; 

Considerando o balanço positivo prestado nos anos transatos pelo Núcleo Empresarial de 

Vagos, adiante designado por NEVA, na colaboração na gestão de outras atividades; 

Entre: 

1 — O Município de Vagos, pessoa colectiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 

3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante; 

e 

2 — O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa colectiva de direito privado, titular do estatuto de 

utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do 

Diário da República, n.º 127, de 3 de Julho, com sede no Centro Social e Administrativo da 

Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por 

Victor Manuel Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por 

NEVA ou 2.º outorgante. 
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Nos termos das alíneas o), u) e ff), do número 1, do artigo 33, do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro (1), é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por 

protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão pelo NEVA das atividades constantes da 

cláusula seguinte, designadamente: 

a) Gerir a atividade física desportiva regular, orientada e diversificada; 

b) Coordenar as ações dos programas desportivos municipais; 

 

c) Coordenar a Escola Municipal de Natação; 

d) Proceder à manutenção dos espaços verdes na zona industrial; 

e) Gerir e controlar os recursos humanos afetos às atividades constantes das alíneas 

anteriores; 

f) Realizar o levantamento das necessidades de formação e promover as competentes 

ações de formação; 

g) Realizar, em parceria com o MV, o levantamento anual das necessidades de 

intervenção e manutenção dos espaços públicos, na Zona Industrial de Vagos; 

h) Realizar relatórios de execução física e financeira e apoio administrativo geral; 

i) Colaborar na realização de candidaturas a sistemas de incentivos a que o MV decida 

concorrer. 

Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução das ações objecto do presente protocolo compreende o período de 01 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2015, sendo o presente protocolo automaticamente prorrogável 

por igual período.  

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas 

do programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 240.000,00 € (duzentos e 

quarenta mil euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada em duodécimos da seguinte 

forma: 

- Até 31 de Janeiro ..................................................................20.000,00 € 

- Até 28 de Fevereiro ...............................................................20.000,00 € 

- Até 31 de Março ....................................................................20.000,00 €  

- Até 30 de Abril ..................................................................... 20.000,00 € 
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- Até 31 de Maio ..................................................................... 20.000,00 €  

- Até 30 de Junho .................................................................... 20.000,00 € 

- Até 31 de Julho ..................................................................... 20.000,00 €  

- Até 31 de Agosto .................................................................. 20.000,00 €  

- Até 30 de Setembro .............................................................. 20.000,00 € 

- Até 31 de Outubro ................................................................ 20.000,00 € 

- Até 30 de Novembro ............................................................. 20.000,00 € 

- Até 31 de Dezembro ..............Valor remanescente que vier a ser apurado. 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento das ações indicadas na cláusula 1ª; 

b)  Cumprir e fazer cumprir a legislação, nomeadamente o respeito pelos normativos inerentes a 

cada uma das atividades e bem assim o pagamento de serviços, o pagamento pela utilização de 

infraestruturas e pagamento de quaisquer taxas ou impostos relacionados; 

c)  Apresentar relatório mensal, até ao dia 20 do mês seguinte, das atividades desenvolvidas e as 

contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) Os objetivos e as obrigações atrás referidas nas cláusulas 1ª e 5.ª, respetivamente. 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor;  

c) A apresentação da documentação referida na alínea c), da cláusula anterior. 

Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8.ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

1 — Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades; 

2 — Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos 

termos da lei. 

  Assinado em Vagos, em ....... de ………. de 2015, em dois exemplares de igual valor. 

O Município de Vagos 

O Núcleo Empresarial de Vagos”; -------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação de compromisso n.º 1695, no valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros); --------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara Municipal, de 28 de janeiro de 2015: À Reunião da CM”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração 

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

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

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

13 – PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA “CASA DOS VIDAIS” À 

CONFRARIA GASTRONÓMICA “AS SAÍNHAS” DE VAGOS -------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação da DEDJ, de 29 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Considerando que o contrato de comodato outorgado para a cedência ao Município da “Casa 

dos Vidais” prevê a sua utilização para atividades de cariz sociocultural, podendo o mesmo ser 

cedido pelo Município a qualquer associação cujos estatutos estipulem como objetivos a 

promoção, dignificação, defesa e divulgação do Património Cultural Material e Imaterial do 

Município de Vagos, não lhe podendo ser atribuído outro gozo ou utilização, nos termos do 

referido contrato de comodato. 

Considerando que a associação Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos cumprem o 

referido supra, desenvolvendo um trabalho de preservação e promoção do património imaterial 

gastronómico do concelho. 

Face ao exposto, apresentamos uma proposta de protocolo de cedência de utilização da “Casa 

dos Vidais” à Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos. O Técnico Superior, (Bruno 

Marques)”; ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 Minuta do Protocolo de Cedência de Utilização da “Casa dos Vidais” à Confraria Gastronómica 

“As Saínhas”, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 

“Protocolo de cedência de utilização 

Cedência da utilização das instalações da “Casa dos Vidais” à Confraria 

Gastronómica “As Sainhas” de Vagos  

O Município de Vagos, consciente da importância que a cultura tem para o desenvolvimento 

local e para a manutenção e preservação da estrutura identitária cultural do concelho, ciente de 

que a promoção da cultura representa uma mais-valia sociocultural para o concelho. 
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Entendendo que a Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos, está, estatutariamente, 

vinculada à promoção, dignificação, defesa e divulgação do património gastronómico do 

concelho de Vagos, em particular, e da região em que o mesmo se insere, bem como, pugnar 

pela defesa desse património, como referência histórica, económica, social e cultural do 

concelho de Vagos. 

Reconhecendo a importância e relevância do trabalho desenvolvido pela Confraria 

Gastronómica “As Sainhas” de Vagos, quer na preservação do património imaterial que 

constitui a gastronomia tradicional da região e do concelho, quer na promoção do concelho de 

Vagos a nível nacional. 

Pelo exposto, entre: 

O Município de Vagos, pessoa coletiva n.º 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 

Vagos, aqui representada por Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da 

Câmara, no uso de poderes próprios para o efeito, nos termos da alínea h) do número 2 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, doravante designado como Primeiro 

Outorgante; 

e, 

A Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos, pessoa coletiva número 513 067 078, com 

sede na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 20, 3840-453 Vagos, aqui representada por 

Albina Maria de Oliveira Rocha, na qualidade de Presidente da Associação, com poderes para 

o ato, de acordo com a ata da Direção, datada de 19 de janeiro de 2015, doravante designada 

como Segunda Outorgante; 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de cedência de utilização, o qual se 

rege pelas cláusulas seguintes e, no que for tido por omisso, pela legislação geral aplicável. 

Cláusula Primeira 

O Primeiro Outorgante assume a qualidade de comodatário do imóvel designado por “Casa dos 

Vidais”, sito no Largo Branco de Melo, n.º 55, 3840-383 Vagos, composto por rés-do-chão, 1.º 

andar e quintal, com exclusão da sala situada no rés-do-chão, destinada a comércio, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 3749/19310212, da Freguesia de 

Vagos e Santo António, e inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Vagos e Santo 

António sob o número 814, ao abrigo de contrato de comodato outorgado em (data) e cuja cópia 

faz parte integrante do presente protocolo. 

Cláusula Segunda 

1. O Primeiro Outorgante cede gratuitamente à Segunda Outorgante o espaço objeto de comodato 

identificado na cláusula anterior de acordo com planta anexa e cuja cópia faz parte integrante 

do presente protocolo. 

2. Durante a vigência do presente protocolo são da responsabilidade da Segunda Outorgante as 

despesas relativas aos consumos correntes comuns (água e luz) referentes à utilização dos 

espaços cedidos. 
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Cláusula Terceira 

O presente protocolo tem o prazo de três anos, sendo renovável, findo aquele, por períodos de 

quatro anos, enquanto vigorar o contrato de comodato do imóvel que lhe serve de base, bem como, 

enquanto a Segunda Outorgante mantiver as suas atividades sociais e der cumprimento às 

obrigações que aqui assume perante o Primeiro Outorgante, a contar da data de outorga do 

presente protocolo. 

Cláusula Quarta 

1. Este protocolo consagra o direito de resgate a favor do Primeiro Outorgante do espaço cedido, 

a todo o tempo e sem direito a qualquer indemnização ou compensação à Segunda Outorgante 

se a esta for imputável o incumprimento de quaisquer dos termos e condições estipuladas neste 

protocolo, devendo o seu resgate salvaguardar o cumprimento de compromissos e obrigações 

que a Segunda Outorgante tenha assumido. 

2. Durante a vigência deste protocolo, a Segunda Outorgante obriga-se a instalar e dinamizar, 

naquele edifício, a sua sede social. 

3. A Segunda Outorgante obriga-se, ainda, a incluir no seu plano de atividades, ações dirigidas a 

todos os cidadãos que visem a promoção, preservação e a dignificação do património material e 

imaterial do concelho de Vagos. 

4. Durante a vigência do presente a Segunda Outorgante obriga-se a conservar e manter o espaço 

cedido, não fazendo do mesmo uso imprudente, e a restitui-lo em bom estado de conservação e 

livre de pessoas e bens, caso se verifique a caducidade do presente protocolo ou ocorra alguma 

causa que conduza ao resgate do imóvel. 

5. A Segunda Outorgante renuncia, desde já, quer em caso de devolução, quer em caso de resgate, 

qualquer compensação ou indemnização a que possa ter direito em virtude da execução de 

obras e/ou outras benfeitorias que, entretanto, tenha realizado ao espaço cedido. 

6. O presente protocolo caduca automaticamente caso se verifique a extinção ou a alteração do 

objeto social da Segunda Outorgante, quando essa alteração seja contrária aos fins da cedência 

que aqui se atribui. 

7. A todo o tempo pode a Segunda Outorgante optar por restituir voluntariamente o espaço cedido, 

denunciando o presente protocolo com a antecedência mínima de três meses, por via postal 

registada com aviso de receção, renunciando a qualquer compensação nos termos do número 5 

da presente cláusula. 

8. A Segunda Outorgante obriga-se, em termos a acordar posteriormente, a instalar o espólio da 

Família Vidal que lhe venha a ser cedido ou, pela Primeira Outorgante, instalado no espaço 

objeto de cedência. 

9. A Segunda Outorgante obriga-se a utilizar a denominação de “Casa dos Vidais” em todos e 

quaisquer meios promocionais e publicitários, reforçando a memória da família Vidal e do seu 

contributo para o concelho de Vagos. 

10. A Segunda Outorgante obriga-se a divulgar o apoio do Município de Vagos nas suas atividades. 



 
 

Ata n.º 03/2015, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

35 

Cláusula Quinta 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente protocolo, observar-se-á o disposto 

na legislação aplicável, salvo acordo prévio entre os outorgantes e que deverá ser aditado ao 

presente protocolo. 

Cláusula Sexta 

O presente protocolo é emitido em dois exemplares, todos valendo como originais, um para cada 

outorgante, os quais serão assinados pelos respetivos representantes. 

Vagos, __ de ________________ de 2015 

Pelo Primeiro Outorgante,  Pela Segunda Outorgante, 

O Presidente da Câmara Municipal,  A Presidente da Confraria Gastronómica “As 

Sainhas” de Vagos 

             (Silvério Rodrigues Regalado)                         (Albina Maria de Oliveira Rocha)”; 

 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 28 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de Cedência de 

Utilização e autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------ 

Deve o Serviço de Educação da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

14 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2ª ADENDA: ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS ------- 

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

 Minuta da 2ª Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro às IPSS, que a seguir se transcreve: ----- 

“Protocolo de apoio financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade Social – 2ª Adenda 

Financiamento de investimentos com a execução de obras relacionadas 

com valências sociais 

Considerando que a Câmara Municipal de Vagos se associa aos esforços efetuados a nível 

central para combater a crise económico-financeira, reforçando e complementando o conjunto 

de medidas que se destinam a minimizar os efeitos daquela, trabalhando para que não se sintam 

de forma acentuada no Município de Vagos. 

Considerando que esta Câmara Municipal constitui, assim, um órgão ao qual cabe um papel 

decisivo na celeridade da implementação e potenciação dos estímulos à economia local e ao 

investimento, devendo na sua ação procurar incentivar aqueles (investimentos) que se mostrem 

reprodutivos e assegurar a sua execução. 
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Entendendo, então, que o combate à crise deverá ser travado, dentro dos limites orçamentais, no 

âmbito das suas competências e no estrito respeito por todos os trâmites legais, pela 

confirmação de investimento público local, cativando e incentivando o investimento privado e, 

particularmente, assegurando o apoio social às famílias e trabalhadores. 

Considerando que a Associação Betel – Ponte de Vagos é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que desempenha funções de apoio e desenvolvimento social através das 

valências de Creche, Jardim-de-infância, Centro de Atividades de Tempos Livres, Serviço de 

Apoio Domiciliário, Centro de Dia, no Concelho de Vagos. 

Considerando que, na implementação do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, aquela instituição viu o seu projeto contemplado com uma comparticipação importante 

mas que se demonstra, pelos custos inerentes ao projeto, insuficiente para se consubstanciar 

como garantia da execução e sustentabilidade daquele projeto. 

Considerando que, no panorama atual de dificuldades económico-financeiras, urge estimular o 

investimento e o desenvolvimento, imprimindo um novo fôlego na capacidade de intervir e 

multiplicar estratégias de crescimento que produzam efeitos positivos na manutenção do bem-

estar social e da qualidade de vida dos cidadãos. 

Considerando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e em particular a 

Associação Betel – Ponte de Vagos, são geradoras de investimento e criadoras de emprego, que 

estimulam o desenvolvimento social e promovem medidas de ação social e de combate à 

exclusão social. 

Deste modo, entre o primeiro outorgante: 

Município de Vagos, dotado de personalidade jurídica, pessoa coletiva n.º 506 912 833, com 

sede na Rua da Saudade, Concelho de Vagos, neste ato representado pelo Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, natural da freguesia de Soza, Concelho de Vagos, portador do cartão de 

cidadão n.º 11606731 4ZZ3, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

E o segundo outorgante: 

Associação Betel – Ponte de Vagos, Pessoa Coletiva n.º 501 354 638, com sede na Rua Armando 

Santos Neto, freguesia da Ponte de Vagos, Concelho de Vagos, e registo definitivo publicado em 

Diário da República, 3.ª Série, n.º 56, de 09 de Março de 1981, neste ato representada por Juan 

Carlos Ferreira Martins e Luís Miguel Francisco dos Santos, cartão de cidadão n.º 13860270 

0ZY1 e n.º 10285870 0ZY8, valido até 18 de novembro de 2019 e 13 de janeiro de 2020, 

residentes na Rua de São João, n.º 55, 3840-324 Ponte de Vagos e na rua da Liberdade, nº81 

3840-325 Ponte de Vagos, na qualidade de Presidente e Tesoureiro, respetivamente. 

É outorgada esta 2ª adenda ao protocolo de apoio financeiro, que visa o desenvolvimento da 

resposta social de Creche, com a seguinte capacidade 66 utentes, localizado no Concelho de 

Vagos, Freguesia de Ponte de Vagos, cujo valor de execução ascende a € 432.258,26, que o 

segundo outorgante, na qualidade de entidade promotora do projeto de investimento, se obriga 

a executar. 
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Cláusula Única 

É alterada a alínea b) da Cláusula Quinta do Protocolo de apoio financeiro às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, passando a mesma a ter a seguinte redação: 

«b) Efetuar as transferências e pagamentos relativos ao apoio financeiro definido no n.º 3 da 

Cláusula Segunda, de acordo com o plano de pagamentos que se segue:  

 1ª tranche 12.500€ pagamento até março de 2015; 

 2ª tranche 25.409,63€ pagamento até maio de 2015.» 

Vagos,  ____de ___________ de 2015 

Pelo Primeiro Outorgante; 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado) 

Pelo Segundo Outorgante,  

Presidente da Direção 

(Juan Carlos Ferreira Martins) 

Tesoureiro 

(Luís Miguel Francisco dos Santos)”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso n.º 1296, no valor de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); ---  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da 2ª Adenda ao referido protocolo e 

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

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

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

15 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2ª ADENDA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO 

LOBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Minuta da 2ª Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro às IPSS, que a seguir se transcreve: ----- 

“Protocolo de apoio financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade Social – 2ª Adenda 

Financiamento de investimento s com a execução de obras relacionadas com 

valências sociais  

Considerando que a Câmara Municipal de Vagos se associa aos esforços efetuados a nível 

central para combater a crise económico-financeira, reforçando e complementando o conjunto 
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de medidas que se destinam a minimizar os efeitos daquela, trabalhando para que não se sintam 

de forma acentuada no Município de Vagos. 

Considerando que esta Câmara Municipal constitui, assim, um órgão ao qual cabe um papel 

decisivo na celeridade da implementação e potenciação dos estímulos à economia local e ao 

investimento, devendo na sua ação procurar incentivar aqueles (investimentos) que se mostrem 

reprodutivos e assegurar a sua execução. 

Entendendo, então, que o combate à crise deverá ser travado, dentro dos limites orçamentais, no 

âmbito das suas competências e no estrito respeito por todos os trâmites legais, pela 

confirmação de investimento público local, cativando e incentivando o investimento privado e, 

particularmente, assegurando o apoio social às famílias e trabalhadores. 

Considerando que o Centro de Acção Social de Covão do Lobo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que desempenha funções de apoio e desenvolvimento social através das 

valências de Creche, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Atividades de Tempos Livres, no 

Concelho de Vagos. 

Considerando que, na implementação do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, aquela instituição viu o seu projeto contemplado com uma comparticipação importante 

mas que se demonstra, pelos custos inerentes ao projeto, insuficiente para se consubstanciar 

como garantia da execução e sustentabilidade daquele projeto. 

Considerando que, no panorama atual de dificuldades económico-financeiras, urge estimular o 

investimento e o desenvolvimento, imprimindo um novo fôlego na capacidade de intervir e 

multiplicar estratégias de crescimento que produzam efeitos positivos na manutenção do bem-

estar social e da qualidade de vida dos cidadãos. 

Considerando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e em particular o Centro 

de Acção Social de Covão do Lobo, são geradoras de investimento e criadoras de emprego, que 

estimulam o desenvolvimento social e promovem medidas de ação social e de combate à 

exclusão social. 

Deste modo, entre o primeiro outorgante: 

Município de Vagos, dotado de personalidade jurídica, pessoa coletiva n.º 506 912 833, com 

sede na Rua da Saudade, Concelho de Vagos, neste ato representado pelo Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, natural da freguesia de Soza, Concelho de Vagos, portador do cartão de 

cidadão n.º 11606731 4ZZ3, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

E o segundo outorgante: 

Centro de Acção Social de Covão do Lobo, Pessoa Coletiva n.º 503 088 811, com sede Rua do 

Comércio, n.º 18, Freguesia de Covão do Lobo, Concelho de Vagos, e registo definitivo 

publicado em Diário da República, 3.ª Série, n.º 268 de 16 de Novembro de 1993, neste ato 

representado por Rui Manuel Domingues dos Santos e João Evangelista Ribeira Camarinha, 

naturais das freguesias de Covão do Lobo e Mira, portadores dos cartões de Cidadão n.º 

9942543 9ZZ2 e n.º 4155605 4ZZ3, válidos até 31 de agosto de 2019 e 17 de agosto de 2015, 
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residentes na Rua do Comércio, n.º 32, 3840 Covão do Lobo e Rua da Igreja Velha, n.º 35, 

3840-129 Covão do Lobo, na qualidade de Presidente da Direção e Tesoureiro, respetivamente; 

É celebrada a presente adenda ao protocolo de comparticipação financeira relativo ao projeto, 

que visa o desenvolvimento das respostas sociais de Creche, Centro de Atividades de Tempos 

Livres, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Lar de Idosos, com as capacidades de, 

respetivamente, 33, 40, 30, 30 e 17 utentes, localizado no Concelho de Vagos, Freguesia de 

Covão do Lobo, cujo valor global de candidatura ascende a € 883.880,00, que o segundo 

outorgante, na qualidade de entidade promotora do projeto de investimento, se obriga a 

executar. 

Cláusula Única 

É alterada a alínea b) da Cláusula Quinta do Protocolo de apoio financeiro às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, passando a mesma a ter a seguinte redação: 

«b) Efetuar as transferências e pagamentos relativos ao apoio financeiro definido no n.º 3 da 

Cláusula Segunda, de acordo com o plano de pagamentos que se segue:  

 1ª tranche 12.500€ pagamento até março de 2015; 

 2ª tranche 40.000€ pagamento até maio de 2015; 

  3ª tranche 12.500€ pagamento até agosto de 2015.» 

Vagos,  ____de ___________ de 2015 

Pelo Primeiro Outorgante; 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado) 

Pelo Segundo Outorgante,  

Presidente da Direção 

(Rui Manuel Domingues dos Santos) 

Tesoureiro 

(João Evangelista Ribeira Camarinha)”; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação de compromisso n.º 1293, no valor de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); ---  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da 2ª Adenda ao referido protocolo e 

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

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, por fazer 

parte da direção da CASDSC, pelo que a deliberação que segue não contou com a participação do senhor 

Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2ª ADENDA: COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA -------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta da 2ª Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro às IPSS, que a seguir se transcreve: ----- 

“Protocolo de apoio financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade Social – 2ª Adenda 

Financiamento de investimentos com a execução de obras relacionadas com 

valências sociais  

Considerando que a Câmara Municipal de Vagos se associa aos esforços efetuados a nível 

central para combater a crise económico-financeira, reforçando e complementando o conjunto 

de medidas que se destinam a minimizar os efeitos daquela, trabalhando para que não se sintam 

de forma acentuada no Município de Vagos. 

Considerando que esta Câmara Municipal constitui, assim, um órgão ao qual cabe um papel 

decisivo na celeridade da implementação e potenciação dos estímulos à economia local e ao 

investimento, devendo na sua acção procurar incentivar aqueles (investimentos) que se mostrem 

reprodutivos e assegurar a sua execução. 

Entendendo, então, que o combate à crise deverá ser travado, dentro dos limites orçamentais, no 

âmbito das suas competências e no estrito respeito por todos os trâmites legais, pela 

confirmação de investimento público local, cativando e incentivando o investimento privado e, 

particularmente, assegurando o apoio social às famílias e trabalhadores. 

Considerando que a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, que desempenha funções de apoio e 

desenvolvimento social através das valências de Creche, Jardim-de-infância, Centro de 

Atividades Ocupacionais, Centro de Atividades de Tempos Livres, Componente de Apoio à 

Família - Pré-Escolar, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Lar Residencial, 

residência autónoma, Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, no Concelho de 

Vagos. 

Considerando que, na implementação do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, aquela instituição viu o seu projeto contemplado com uma comparticipação importante 

mas que se demonstra, pelos custos inerentes ao projeto, insuficiente para se consubstanciar 

como garantia da execução e sustentabilidade daquele projeto. 

Considerando que, no panorama atual de dificuldades económico-financeiras, urge estimular o 

investimento e o desenvolvimento, imprimindo um novo fôlego na capacidade de intervir e 

multiplicar estratégias de crescimento que produzam efeitos positivos na manutenção do bem-

estar social e da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Considerando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e em particular a 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, são geradoras de investimento 

e criadoras de emprego, que estimulam o desenvolvimento social e promovem medidas de ação 

social e de combate à exclusão social. 

Considerando que em Reunião Ordinária de Câmara de 16 de dezembro de 2009 foi deliberado 

aprovar o Protocolo de Apoio Financeiro a outorgar entre o Município de Vagos e a Comissão 

de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, onde se define o apoio a atribuir para 

financiamento da empreitada a realizar no âmbito da candidatura apresentada ao Programa 

PARES e da empreitada de Arranjos Exteriores do Centro Social de Santa Catarina. 

Deste modo, entre o primeiro outorgante: 

Município de Vagos, dotado de personalidade jurídica, pessoa colectiva n.º 506 912 833, com 

sede na Rua da Saudade, Concelho de Vagos, neste ato representado pelo Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, natural da freguesia de Soza, Concelho de Vagos, portador do cartão de 

cidadão n.º 11606731 4ZZ3, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos; 

E o segundo outorgante: 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, Pessoa Coletiva n.º 501 099 

093, com sede em Rua Social, Santa Catarina, 3840-572 Santa Catarina, e registo definitivo 

publicado em Diário da República, 3.ª Série, n.º 207, de 08 de Setembro de 1992, neste ato 

representada por Mário dos Santos Martins Júnior e Dorindo Manuel dos Santos Martins, 

naturais das freguesias de Covão do Lobo e Santa Catarina, concelho de Vagos, portadores dos 

bilhetes de identidade n.º 3331845 e n.º 6142553, emitidos pelo arquivo de identificação de 

Aveiro, em 19 de junho de 2008 e 01 de abril de 2005, residentes na Rua da Estrada, n.º 43, 

Santa Catarina, 3840-572 Santa Catarina e na Rua da Igreja, n.º 15, Santa Catarina, 3840-572 

Santa Catarina, na qualidade de Presidente da Direção e Tesoureiro, respetivamente; 

É outorgada esta 2ª adenda ao protocolo de comparticipação financeira relativo ao projeto, que 

visa: 

 O desenvolvimento da(s) resposta(s) social(ais) de Lar Residencial e Residência Autónoma, 

com as seguinte(s) capacidade(s), respetivamente, 24 utentes e 5 utentes, localizado no 

Concelho de Vagos, Freguesia de Santa Catarina, cujo valor de execução ascende a € 

439.881,68 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um euros e sessenta e 

oito cêntimos), que o segundo outorgante, na qualidade de entidade promotora dos projetos 

de investimento, se obriga a executar; 

 A empreitada de Arranjos Exteriores do Centro Social de Santa Catarina, cujo valor de 

execução ascende a € 135.921,00 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e um euros), 

que o segundo outorgante, na qualidade de entidade promotora do projeto de investimento, 

se obriga a executar. 

O presente protocolo reger-se-á pelas seguintes cláusulas: 
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Primeira 

É alterada a alínea b) da Cláusula Quarta do Protocolo de apoio financeiro às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, passando a mesma a ter a seguinte redação: 

«b) Efetuar as transferências e pagamentos relativos ao apoio financeiro definido no ponto 1 da 

Cláusula Primeira, nos termos da Cláusula Terceira, de acordo com o plano de pagamentos que 

se segue:  

 1ª tranche 20.000€ pagamento até março de 2015; 

 2ª tranche 50.000€ pagamento até maio de 2015; 

 3ª tranche 20.000€ pagamento até agosto de 2015; 

 4ª tranche 24.705,51€ pagamento até dezembro de 2015;» 

Segunda 

O pagamento das despesas realizadas pelo segundo outorgante, no âmbito do apoio financeiro 

relativos aos arranjos exteriores, nomeadamente no que se refere aos trabalhos a mais e juros 

de mora. Após verificação, pelo primeiro outorgante, dos respetivos documentos justificativos 

será efetuado o pagamento através do seguinte plano: 

 1ª tranche 12.500€ pagamento até março de 2016; 

 2ª tranche 14.753,31€ pagamento até maio de 2016. 

Vagos,  ____de ___________ de 2015 

Pelo Primeiro Outorgante, 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado) 

Pelo Segundo Outorgante,  

Presidente da Direção 

(Eng. Mário dos Santos Martins Júnior) 

Tesoureiro 

(Dorindo Manuel dos Santos Martins)”; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso n.º 1294, no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros); ------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da 2ª Adenda ao referido protocolo e 

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

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, regressou à sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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17 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2ª ADENDA: ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS ------------------------------------------------------------------ 

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

 Minuta da 2ª Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro às IPSS, que a seguir se transcreve: ------ 

“Protocolo de Apoio Financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade Social – 2ª Adenda 

Financiamento do investimento para a construção do Centro de Social de Santo 

André de Vagos com a implementação das valências de Serviço de Apoio 

Domiciliário, Centro de Dia e Creche.  

Considerando que a Câmara Municipal de Vagos se associa aos esforços efetuados a nível 

central para combater a crise económico-financeira, reforçando e complementando o conjunto 

de medidas que se destinam a minimizar os efeitos daquela, trabalhando para que não se sintam 

de forma acentuada no Município de Vagos. 

Considerando que esta Câmara Municipal constitui, assim, um órgão ao qual cabe um papel 

decisivo na celeridade da implementação e potenciação dos estímulos à economia local e ao 

investimento, devendo na sua ação procurar incentivar aqueles (investimentos) que se mostrem 

reprodutivos e assegurar a sua execução. 

Entendendo, então, que o combate à crise deverá ser travado, dentro dos limites orçamentais, no 

âmbito das suas competências e no estrito respeito por todos os trâmites legais, pela 

confirmação de investimento público local, cativando e incentivando o investimento privado e, 

particularmente, assegurando o apoio social às famílias e trabalhadores. 

Considerando que Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos é 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que desempenha funções de apoio e 

desenvolvimento social através das valências de Componente de Apoio à Família da Educação 

Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres, no Concelho de Vagos. 

Considerando que, na implementação do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, aquela instituição não viu o seu projeto contemplado com a comparticipação necessária 

à construção daquele equipamento. 

Considerando que, no panorama atual de dificuldades económico-financeiras, urge estimular o 

investimento e o desenvolvimento, imprimindo um novo fôlego na capacidade de intervir e 

multiplicar estratégias de crescimento que produzam efeitos positivos na manutenção do bem-

estar social e da qualidade de vida dos cidadãos. 

Considerando que as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e em particular 

Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, são geradoras de 

investimento e criadoras de emprego, que estimulam o desenvolvimento social e promovem 

medidas de ação social e de combate à exclusão social. 

Deste modo, entre o primeiro outorgante: 
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Município de Vagos, dotado de personalidade jurídica, pessoa coletiva n.º 506 912 833, com 

sede na Rua da Saudade, Concelho de Vagos, neste ato representado pelo Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, natural da freguesia de Soza, Concelho de Vagos, portador do cartão de 

cidadão n.º 11606731 4ZZ3, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

E o segundo outorgante: 

Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, Pessoa Coletiva n.º 

504 316 850, com sede Rua Sá Carneiro, n.º 2, Freguesia de Santo André de Vagos, Concelho de 

Vagos, e registo definitivo publicado em Diário da República, III Série, n.º 63, de 15 de Março 

de 2003, neste ato representada por Fernando de Oliveira Pinho e Fernando Martins Novo 

naturais da freguesia de Santo André de Vagos, portadores dos Bilhete de Identidade, n.º 

6806845 e Cartão de Cidadão n.º 05314986 6ZY1, válido até 03/09/2019, na qualidade de 

Presidente da Direção e Tesoureiro, respetivamente; 

É celebrada esta 2ª adenda ao protocolo de comparticipação financeira relativo ao projeto, que 

visa a construção do Centro Social de Santo André de Vagos com a implementação das 

valências de Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Creche, com a capacidade de 25 

utentes, 20 utentes e 33 utentes, respetivamente, localizado no Concelho de Vagos, Freguesia de 

Santo André de Vagos, cujo valor de execução ascende a € 765.878,79, que o segundo 

outorgante, na qualidade de entidade promotora do projeto de investimento, se obriga a 

executar. 

Cláusula Única 

É alterada a alínea b) da Cláusula Quinta do Protocolo de apoio financeiro às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, passando a mesma a ter a seguinte redação: 

«b) Efetuar as transferências e pagamentos relativos ao apoio financeiro definido no n.º 2 da 

Cláusula Segunda, de acordo com o plano de pagamentos que se segue:  

 1ª tranche 12.500€ pagamento até março de 2015; 

 2ª tranche 50.000€ pagamento até maio de 2015. 

 3ª tranche 12.500€ pagamento até agosto de 2015; 

 4ª tranche 12.500€ pagamento até dezembro de 2015; 

 5ª tranche 12.500€ pagamento até março de 2016; 

 6ª tranche 50.000€ pagamento até maio de 2016.» 

Vagos,  ____de ___________ de 2015 

Pelo Primeiro Outorgante; 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado) 

Pelo Segundo Outorgante,  

Presidente da Direção 

(Fernando de Oliveira Pinho) 

Tesoureiro 

(Fernando Martins Novo)”; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação de compromisso n.º 1295, no valor de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); ---  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de janeiro de 2015: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da 2ª Adenda ao referido protocolo e 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 595 – PROC. º E03/2013 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - RATIFICAÇÃO --------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2015, dando conta da necessidade de 

ser alterada, por motivos de doença de um dos elementos a equipa designada para a Fiscalização e 

a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal a seguinte 

constituição: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º André Nunes 

Eng.º Jorge Ribau 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo. À Reunião da CM para ratificar”. --------------------------------------------------- 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– (PONTÃO – RUA BANDA VAGUENSE) – PROC. º E03/2014 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - RATIFICAÇÃO ------------ 

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

 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2015, dando conta da necessidade de 

ser alterada, por motivos de doença de um dos elementos a equipa designada para a Fiscalização e 

a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal a seguinte 

constituição: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º André Nunes 

Eng.º Jorge Ribau 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo. À Reunião da CM para ratificar”. --------------------------------------------------- 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

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

3 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROC. º 

E04/2014 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2015, dando conta da necessidade de 

ser alterada, por motivos de doença de um dos elementos a equipa designada para a Fiscalização e 

a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal a seguinte 

constituição: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º André Nunes 

Eng.º Jorge Ribau 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo. À Reunião da CM para ratificar”. --------------------------------------------------- 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. º E05/2014 – 

AUTO DE SUSPENSÃO E AUTO DE RECOMEÇO DE TRABALHOS ---------------------------------- 

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

 Auto de Suspensão Parcial de Trabalhos, de 21 de janeiro de 2015 e Auto de Recomeço de 

Execução de Trabalhos, de 29 de janeiro de 2015; -------------------------------------------------------- 

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 02 de fevereiro de 2015; -------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 02 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé: Concordo c/ a informação. De submeter à apreciação/decisão da 

CMV.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Suspensão e Auto de Recomeço 

de Execução de Trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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5 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. º E05/2014 – 

APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 ----------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------- 

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

6 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE 

A PRAIA DA VAGUEIRA E PRAIA DO LABREGO – PROC. º E04/2012 – APROVAÇÃO DO 

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS TARRATACA – PROC.º 6/14 – CALVÃO – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E ANEXOS -------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Ribeiro Santos Tarrataca, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de dezembro de 2014, apresentando esclarecimento/exposição; -------------------------------- 

  Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 20 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Foi apresentada escritura de compra e venda do terreno a favor do requerente. Foi 

também apresentada clarificação quanto à delimitação do terreno; 

2. Na sequência do despacho de 14/10/2014, da CDGU, o requerente deverá apresentar 

ficha de informação de cadastro da AdRA sendo que, para que a construção seja 

viável, deverá ser assegurado o prolongamento desta rede; 

3. A pretensão é viável na condição exposta no ponto 2 supra, devendo ser cumpridas as 

condições do regulamento do PDM, RMUE, DL 163/06, de 08/08 e restante legislação 

aplicável. 

À consideração superior. Manuel Tavares”; -------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22 de janeiro de 2015, que a seguir de transcreve: -- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 

Concordo com a informação prestada. Face ao exposto em 2) da informação supra, à minha 

informação de 14/10/14 e ao despacho de V.Exª de 21/10/14, à consideração superior”; ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de janeiro de 2015:“À Reunião de 

CM, para deferir o pedido de informação prévia, nas condições da informação”. ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia, com base na 

informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

2 – MARIA SÃO MARCOS PEREIRA – PROC.º 153/14 – GAFANHA DA BOA HORA – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS 961 E 1124 RUSTICOS --------------------------- 

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

 Requerimento de Maria São Marcos Pereira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

29 de dezembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente aos artigos rústicos 

n.º 961 e 1124, da freguesia da Gafanha da Boa Hora; --------------------------------------------------- 

  Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 07 de janeiro de 2015, que a seguir se 

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

“Exmo. Sr. CDPP 

No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1 – Os terrenos identificados nas peças desenhadas localizam-se, no âmbito da 1.ª Revisão do 

Plano Diretor Municipal (PDM), em solo rural na categoria de Espaços Agrícolas. Distam entre 

si cerca de 130 m e são ambos intersetados pela Rua do Forte Velho. Cumulativamente com a 

categoria de solo referida, os terrenos estão ainda totalmente integrados em Reserva Ecológica 

Nacional e Reserva Agrícola Nacional, pelo que se submetem ao disposto nos regimes jurídicos 

das respetivas reservas. 

2 – Em termos de documentos relativos à propriedade do terreno, no processo consta certidões 

das finanças com os titulares: Maria da Rocha Labrego – Cabeça de Casal da herança, João 

dos Santos Parracho – Cabeça de Casal da herança, respetivamente para os artigos 961 e 1124. 
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3 – Tendo em conta a área dos terrenos e as restrições de utilidade pública em causa não é 

possível o respetivo fracionamento, não obstante considerando os usos de solo em causa e a 

profundidade dos mesmos bem como o facto de serem intersetados por um arruamento, entende-

se que é suscetível os mesmos servirem mais que um utilizador, pelo que se deixa à consideração 

superior a compropriedade requerida.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, Arq. Pedro Castro, de 08 de janeiro de 2015, que a seguir de transcreve: ------- 

“Concordo com a informação. À atenção da Srª Vereadora Sara Caladé, digo, da Srª CDGU.”;  

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 14 de janeiro de 2015, que a seguir de transcreve: 

“À Srª Vereadora Engª Sara. Remete-se a informação do Planeamento, prestada no seguimento 

da anterior datada de 7/1/15”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de janeiro de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade dos prédios 

sitos na Gafanha da Boa Hora, artigo 961 a confrontar a norte com caminho e outros, a sul com Daniel 

Pedro Peralta, a nascente com Armando Lopes e a poente com caminho e outros, artigo 1124 a confrontar 

a norte com Reinaldo Augusto da Rocha, a sul com Manuel Martins Alves, a nascente Urbano do mesmo 

e a poente com Reinaldo Augusto da Rocha, inscritos na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da 

Boa Hora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

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

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

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

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas 

e dezanove minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


