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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2017, de 02 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria do Ceu 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 dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

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: --------------------------- 

1. Solicitar que seja facultada, hoje ou até à próxima reunião, cópia da fatura da tenda que 

foi colocada no centro da vila por altura das festas de Natal; 

2. Questionar, em face do corte dos pinheiros na estrada Vagos/Vagueira se o senhor 

Presidente está a pensar em fazer uma auto estrada; 

3. Gostaria ainda de saber qual o ponto de situação da estrada Rines/Sanchequias. 

 O senhor Presidente da Câmara informou: ----------------------------------------------------------------- 

1. A cópia da fatura será entregue; 

2. O corte dos pinheiros deriva de um pedido que a Câmara Municipal dirigiu ao ICNF, 

devido ao problema que as raízes provocam naquela estrada. O ICNF acedeu, e é isso que 

está a ser feito. Quanto à autoestrada, não sabe onde a senhora Vereadora foi buscar essa 
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ideia, mas espera que nunca ninguém se lembre disso, pois implicaria colocar portagens 

na estrada Vagos/Vagueira. Existe um projeto que liga a A17 à Zona Industrial de Vagos 

e, desta à A25 por via da Zona Industrial da Mota. Já está feito e encontra-se em fase de 

avaliação.  

3. Sobre a estrada Rines/Sanchequias. O projeto de execução estará pronto nos próximos 

dias e logo que esteja concluído será apresentado à Câmara Municipal. 

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

Dar nota de que, com as chuvas que se fizeram sentir nos últimos dias, a vala da floresta apresenta 

no seu leito uma cor que não será apropriada. Gostaria de encontrar uma explicação. 

O senhor Presidente da Câmara informou: ----------------------------------------------------------------------------  

Apesar de não ser da competência da Câmara vai mandar averiguar e oportunamente informará. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 25 e 26, de 24 de novembro e 02 de dezembro de 2016, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de fevereiro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 157.511,95 € (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e onze euros e noventa e cinco 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 16 a 27 de janeiro; -------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 15 a 28 de janeiro; ----------------------------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

3 – FÀBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTAS EM HONRA DE 

SÃO SEBASTIÃO – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, solicitando a isenção das taxas 

das licenças para os festejos em honra de São Sebastião no lugar e freguesia de Soza; -------------- 

 Informação da UAJ nº5/MMD/2016, de 06 de janeiro de 2017, sobre o valor das taxas, = 67,92 € 

(sessenta e sete euros e noventa e dois cêntimos);  ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da CM para ratificar o deferimento do pedido de isenção de taxas”. ------ 

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

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

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

4 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: JORGE MIGUEL DOS SANTOS VALENTE – PRAIA 

DA VAGUEIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Jorge Miguel dos Santos Valente, de 11 de janeiro de 2017, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque, na Praia da Vagueira; ----- 

 Informação do GMA, de 13 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO INÁCIO, N.ª SR.ª DAS CANDEIAS E SÃO 

BRÁS 2017 - BOCO – ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo Inácio, N.ª das Candeias e São Brás 

2017 do Boco, solicitando a isenção das taxas das licenças para os festejos a realizar nos dias 2,3,4 

e 5 de fevereiro de 2017, no lugar do Boco; ---------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº10/MMD/2017, de 20 de janeiro, sobre o valor das taxas, = 90,95 € (noventa 

euros e noventa e cinco cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “ Considerando a data da realização do evento e a informação técnica, deferido. À 

reunião da CM para ratificar.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

6 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS FERREIRA – 

PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Maria da Graça dos Santos Ferreira, de 17 de janeiro de 2017, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque, na Praia da Vagueira; ---- 

 Informação do GMA, de 20 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – RECOLHA DE OLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU) E PROJETO “VELA POR ÓLEO” 

– PROTOCOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do SRRU, de 20 de janeiro de 2017, propondo a denúncia do protocolo outorgado em 

29 de maio de 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 20 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, denunciar o referido protocolo. ----------------------------- 

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

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

8 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – ARTIGO 15.º - 

DECLARAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 26 de janeiro 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Nos termos do artigo 15º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso na sua atual 

redação, conjugado com o artigo 17º do Decreto de Lei nº 127/2012, de 21 de junho, devem os 

dirigentes enviar até 31 de janeiro, à Câmara Municipal e Assembleia Municipal, declarações 

comprovativas de registo dos compromissos plurianuais e da situação sobre pagamentos e 

recebimentos em atraso. Mais informo que as referidas declarações são apenas para tomada de 

conhecimento e farão parte do relatório de contas.” ----------------------------------------------------- 

 Declarações do senhor Presidente da Câmara Municipal, ambas de 26 de janeiro de 2017, que a 

seguir se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea a) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que todos os compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016 se encontram devidamente registados no sistema 

de contabilidade do Município de Vagos, não estando registados na base central de encargos 

plurianuais a que alude a citada alínea pelo facto daquela ainda não ter sido disponibilizada pela 

Direção-Geral das Autarquias Locais.” -------------------------------------------------------------------- 
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e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea b) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação das Lei 

n.º 22/2015, de 17 de março, que, à data de 31 de dezembro de 2016 não existiam pagamentos em 

atraso nos termos definidos na referida Lei. 

Ainda nos termos e em cumprimento do mencionado normativo, conjugado com o art.º 17.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a redação do Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de 

junho, identificam-se os recebimentos em atraso à data de 31.12.2016:” 

CLASSIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO VALOR 

06030199 Transferências correntes 4.663,02 

07020804 Serviços desportivos 7.606,00 

07020902 Resíduos sólidos 36.730,78 

07020904 Trabalhos por conta de particulares 135,79 

150101 Repos. não abatidas nos pagamentos  217,41 

                       TOTAL 49.353,00 

 

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

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

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

9 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS DO 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS --------------------------------------------- 

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

 Informação do GAP, de 26 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Minuta de Contrato Inter Administrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 

“Notas Introdutórias  

A Lei 52/2015, de 9 de junho, que aprova o novo Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP) enquadra-se numa perspetiva de mudança de paradigma no 

que aos transportes públicos diz respeito, nomeadamente na reivindicada descentralização das 

competências centrais de gestão do sistema de transportes públicos e, numa lógica intermunicipal, 
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na possibilidade de criação de um modelo partilhado, através do contrato interadministrativo de 

delegação de competências.  

Sabendo que na maioria dos municípios coexistem serviços de âmbito municipal, intermunicipal 

e inter-regional, a capacitação das autoridades de transportes com a escala supramunicipal 

permitirá privilegiar uma gestão integrada da rede, evitar o planeamento e contratualização de 

redes redundantes, evitar a replicação de 11 autoridades de transportes municipais e a 

multiplicação de intervenientes/interlocutores com os operadores que poderá ser gerador de 

incongruências, resultando numa otimização de recursos humanos, tecnológicos e financeiros e 

levando a um maior ganho de eficácia na gestão e na despesa pública, propiciando um melhor 

serviço aos cidadãos. 

No caso concreto da Região de Aveiro, tendo sempre por referência comum o pioneiro PIMTRA 

– Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (2011), vêm sendo 

criadas as condições para que, no contrato a celebrar, estejam previstos poderes para a 

organização e planeamento regional do sistema de transportes, bem como para o desenvolvimento 

dos estudos de base e trabalhos inerentes à posterior contratualização da rede no âmbito da 

Comunidade intermunicipal, referenciada e ajustada aos Municípios que a integram.  

Sobre a fundamentação dos requisitos de transferência de competências previstos no n.º 3 do art.º 

115.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro importa referir que: 

 Responsabilidade Financeira e Salvaguarda do não aumento da Despesa Global: 

Uma vez que não é conhecida a informação completa sobre os custos e receita associadas à 

prestação dos serviços de transportes de passageiros, não é possível nesta fase, proceder a uma 

análise de impacto económico-financeiro consistente e como tal, salvaguarda-se no clausulado 

do contrato interadministrativo o cumprimento do requisito de não aumento da despesa pública 

global. 

Uma vez que os operadores de transporte são obrigados a realizar o registo dos custos diretos e 

indiretos da operação no sistema de informação de âmbito nacional (de acordo com o previsto no 

artigo 22º do RJSPTP), admite-se ser possível começar a ter acesso a esta informação a partir do 

final do 2.º semestre de 2016. 

Pretendendo-se assegurar o princípio plasmado na alínea a) do n.º 3 do art.º 115, condiciona-se 

a realização de ajustes à oferta de transporte público mediante a não implicação de saldo negativo 

de aumento dos custos ou redução das receitas do serviço público de transporte de passageiros. 

Por outro lado, remete-se para a necessidade de acordo escrito entre as partes, qualquer ação 

relativa ao estabelecimento de obrigações de serviço público que represente ou possa representar, 

aumento da despesa pública global, o qual incidirá sobre a modalidade da imposição, em 

concreto, de obrigações de serviço público aos operadores e sobre a adoção do modelo de 

financiamento devido pelas compensações a que se refere o artigo 24.º do RJSPTP. 

 O aumento da eficiência da gestão dos recursos e os ganhos de eficácia no exercício das 

competências 
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A importância da coordenação das necessidades e objetivos dos municípios que compõem a CIRA, 

no caso das questões da mobilidade, obriga a uma visão global que possibilite a articulação das 

redes e dos serviços de transportes públicos.  

A Lei 52/2015, de 9 de junho, que aprova o novo Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP) enquadra-se numa perspetiva de mudança de paradigma, 

no que aos transportes públicos diz respeito. Com efeito é de assinalar a intenção de melhorar a 

mobilidade dos cidadãos através de alterações significativas aos modelos de gestão existentes, 

nomeadamente, através da possibilidade de criação de um modelo partilhado, construído em 

conjunto pelos municípios e pelas entidades intermunicipais, com a delegação de competências 

dos primeiros na segunda.  

A delegação de competências na CIRA permite considerar ganhos de eficácia ao nível do desenho 

das redes e promoção da intermodalidade, ao mesmo tempo que otimiza o cálculo do custo, tendo 

em consideração as necessidades de mobilidade e os recursos disponíveis e promovendo uma 

maior equidade e coesão territorial, tendo em consideração a escala intermunicipal. 

Finalmente a capacitação das autoridades de transportes com a escala supramunicipal permitirá 

evitar sobreposições e a referida sobrecompensação ou as compensações insuficientes, 

promovendo um “mix” das carreiras rentáveis e deficitárias à escala da região (ou de partes 

desta). 

A articulação entre os Municípios e a CIRA possibilita conciliar “macro decisões” visando a 

eficiência económico-financeira, a sustentabilidade do sistema e níveis superiores de qualidade 

do sistema de transportes, através da adoção de soluções eficientes, nomeadamente com a 

possibilidade de considerar serviços complementares de gestão, informação e apoio ao cliente, 

mas também desenvolvendo propostas inovadoras de transportes e serviços, só possíveis com uma 

abordagem conjunta e coordenada que identifique os projetos elegíveis e rentabilize os recursos 

disponíveis. 

 A articulação entre os diversos níveis da administração pública. 

Tendo em conta a abrangência territorial dos serviços de transporte público existentes, verifica-

se que, as carreiras de âmbito municipal correspondem apenas a uma parte da oferta de transportes 

coletivos (cerca de 40% das carreiras que servem a CIRA são municipais), e que uma parte 

significativa das carreiras são intermunicipais (cerca de 20%) ou inter-regionais (cerca de 40%). 

Neste contexto, em que na generalidade dos concelhos coexistem serviços de âmbito municipal, 

intermunicipal e inter-regional, o planeamento das redes implica a articulação entre diferentes 

autoridades de transportes, sendo recomendável que as competências sejam assumidas sobretudo 

pela CIRA, de modo a privilegiar uma gestão de rede, evitar a multiplicação de 

intervenientes/interlocutores públicos com os operadores e evitar o planeamento e contratualização 

de redes redundantes ou desarticuladas, com possíveis impactos nos níveis de despesa pública a 

suportar em futuros contratos. Neste contexto, o contrato interadministrativo de delegação de 

competências, designadamente nas clausulas 16.º (deveres de informação) e 17.ª (colaboração 

institucional) salvaguarda os mecanismos de cooperação, estabelecendo que no exercício das 
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competências por parte da CIRA existam os deveres de informação e solicitação de parecer prévio 

dos municípios mais diretamente envolvidos em relação às decisões a tomar, que será vinculativo 

no que se refere a serviços de âmbito municipal. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Entre: 

Primeiro Outorgante, Município de Vagos, doravante designado de Município, pessoa coletiva n.º 

506912833, com sede em Rua da Saudade, 3840-420  Vagos, neste ato representada pelo Presidente 

da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, que intervém neste ato em cumprimento da 

deliberação da Assembleia Municipal de [inserir data] que autorizou a celebração do presente 

contrato interadministrativo (cf. artigo 25.º n.º 1 alínea k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); 

E 

Segundo Outorgante, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, doravante designada 

como CIRA, pessoa coletiva n.º 508771935, com sede na Rua do Carmo n.º 20, 3800-127 Aveiro, 

neste ato representada pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, José Agostinho Ribau Esteves, 

no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º dos Estatutos da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, publicados no Diário da República, II Série, n.º 

56 de 20 de março de 2014 e como se verifica na ata n.º 1 do Conselho Intermunicipal de 29 de 

outubro de 2013, que intervém neste ato em cumprimento da deliberação do Conselho 

Intermunicipal de 21 de novembro de 2016, que aprovou a deliberação do presente contrato 

interadministrativo ao abrigo do artigo 90.º, n.º 1, alínea I) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

E considerando que:  

A. A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP), estabelecendo o regime aplicável ao planeamento, 

organização, operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e 

desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, 

ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime das obrigações de serviço público e 

respetiva compensação; 

B. Nos termos do RJSPTP, os municípios são as autoridades de transportes competentes 

quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros de âmbito municipal; 

C. A CIRA é, desde 22/02/2016, a autoridade de transportes competente quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou 

maioritariamente na sua respetiva área geográfica, nos termos do artigo 7º; 

D. As autoridades de transportes podem acordar entre si o exercício partilhado de parte ou 

da totalidade das competências que lhes estão cometidas, bem como a delegação, designadamente 

através de contratos interadministrativos, total ou parcial, das respetivas competências noutras 

autoridades de transportes; 
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E. Os contratos interadministrativos têm por objeto a identificação das condições em 

concreto que asseguram o efetivo exercício das atribuições e competências partilhadas ou 

delegadas; 

F. As Partes consideram que através da celebração de um contrato interadministrativo, na 

área do serviço público de transporte de passageiros, se promoverá uma maior eficiência e gestão 

sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem como a universalidade do acesso 

e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado 

do setor dos transportes e a articulação intermodal; 

G. Importa assegurar a continuidade e evitar roturas na prestação do serviço público de 

transporte de passageiros às populações, sem prejuízo da necessidade de se procurar 

continuamente promover uma maior eficiência da sua gestão e exploração; 

É acordado e reciprocamente aceite o presente contrato interadministrativo, adiante designado 

como Contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Natureza 

O presente documento tem a natureza de contrato Interadministrativo de delegação de 

competências e é outorgado nos termos previstos nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do Regime Jurídico do 

Sistema Público de Transporte de Passageiros, conjugado com o disposto nos artigos 116.º a 123.º 

e 128.º a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias 

locais, aprovou o estatuto das entidades intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprovou o regime jurídico do associativismo autárquico. 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

1. O Contrato tem por objeto a delegação de competências do Município de Vagos na CIRA, 

relacionadas com o sistema de mobilidade e o serviço público de transporte de passageiros de 

abrangência municipal.  

2. O Contrato abrange as seguintes áreas: 

a. Definição dos objetivos estratégicos do sistema de mobilidade; 

b. Planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, investimento, 

financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros; 

3. Excecionam-se dos números anteriores:  

4. Nos casos previstos no número anterior deverá ser assegurada a colaboração 

institucional que garanta a correta articulação dos diferentes serviços de transportes. 
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Cláusula 3.ª 

Objetivos estratégicos e princípios gerais 

1. A atuação das partes, na execução do presente Contrato, visa a prossecução dos 

objetivos de eficiência e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, devendo 

ser garantida a gradual implementação de um modelo concorrencial, transparente e não 

discriminatório, acessível aos diversos operadores de transportes. 

2. As partes comprometem-se ainda, na execução do presente Contrato, a promover a 

gestão e o uso eficiente dos recursos públicos, a promoção da universalidade do acesso e da 

qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do 

setor dos transportes e a articulação intermodal, tendo em consideração os objetivos estratégicos 

do sistema de mobilidade enunciados em sede do Plano Intermunicipal de Transportes para a 

Região de Aveiro. 

3. A negociação, celebração, execução e cessação do presente Contrato obedece aos 

seguintes princípios: 

- Igualdade; 

- Não discriminação; 

- Estabilidade;  

- Prossecução do interesse público; 

- Continuidade da prestação do serviço público; 

- Necessidade e suficiência dos recursos. 

Capítulo II 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Cláusula 4.ª 

Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal ou que se desenvolvam, integral ou maioritariamente, na área 

geográfica do seu território, as competências de organização, planeamento, desenvolvimento e 

articulação das redes e linhas do serviço público de transporte de passageiros. 

2. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para promover a articulação dos serviços da 

sua competência com os serviços da competência de outras autoridades de transporte, 

designadamente em áreas geográficas adjacentes e com os serviços realizados através do modo 

ferroviário. 

3. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência de avaliar os níveis mínimos de serviço público 

de transportes passageiros, nos termos do artigo 14º. do RJSPTP.  
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4. O Município de Vagos é responsável pelos equipamentos e infraestruturas de transporte, 

continuando a ser responsável pela instalação e deslocação de abrigos e paragens de autocarros 

nas localizações necessárias à operacionalização dos serviços de transportes públicos, devendo 

como tal, articular-se com a CIRA neste processo. 

Cláusula 5.ª 

Exploração do serviço público de transporte de passageiros 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para a exploração através de meios próprios e 

ou da atribuição a operadores de serviço público, por meio da celebração de contratos de serviço 

público ou mera autorização, do serviço público de transporte de passageiros, nos termos do 

RJSPTP. 

2. Nos casos legalmente previstos, poderá a CIRA recorrer à adjudicação da exploração 

do serviço público de transporte de passageiros por ajuste direto ou prorrogação do prazo de um 

determinado contrato de serviço público, mediante acordo com o operador de serviço público. 

3. A seleção de qualquer operador de serviço público deverá observar o regime jurídico 

estabelecido no Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de 

passageiros, e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo do disposto no RJSPTP. 

Cláusula 6.ª 

Investimento nas redes, equipamentos e infraestruturas 

1. As Partes Outorgantes poderão, sempre que se mostre conveniente, acordar na 

realização de investimentos conjuntos nas redes, equipamentos e infraestruturas dedicados ao 

serviço público de transporte de passageiros, sem prejuízo do investimento a realizar pelos 

operadores de serviço público. 

Cláusula 7.ª 

Determinação das Obrigações de serviço público 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para determinar as obrigações de serviço 

público ao operador, as quais devem ser formuladas, tendo como base um estudo específico, de 

modo a basear-se em elementos específicos, objetivos e quantificáveis. 

2. A delegação da competência prevista no número anterior fica, porém condicionada à 

celebração de acordo escrito entre as Partes, o qual incidirá sobre a modalidade da imposição, em 

concreto, de obrigações de serviço público aos operadores e sobre a adoção do modelo de 

financiamento devido pelas compensações a que se refere o artigo 24º do RJSPTP. 

3. O pagamento de compensações relativas ao serviço público de transporte de passageiros, 

cuja exploração tenha sido atribuída antes da entrada em vigor do RJSPTP, deve ser formalizado 

e regulado, mediante contrato a celebrar entre o Município de Vagos e o operador de serviço 

público, nos termos do artigo 20 e seguintes do RJSPTP. 
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4. O Município de Vagos compromete-se a entregar à CIRA, uma cópia do contrato referido 

no ponto anterior. 

Cláusula 8.ª 

Financiamento 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para proceder ao financiamento do serviço 

público de transporte de passageiros e ao financiamento das obrigações de serviço público e das 

compensações pela disponibilização de tarifários sociais bonificados determinados pela autoridade 

de transportes. 

2. Sem prejuízo do disposto nos instrumentos contratuais que regulam a exploração do 

serviço público de transporte de passageiros, as Partes poderão acordar o estabelecimento de 

mecanismos de financiamento, nos termos legais, das obrigações de serviço público de transporte 

de passageiros da sua competência que impliquem, designadamente, a afetação do produto das 

receitas estabelecidas no artigo 11.º do RJSPTP: 

a. Receitas tarifárias geradas pelo serviço público de transporte de passageiros, quando 

constituam receitas próprias das autoridades de transportes;  

b. Receitas próprias provenientes da venda de cartões de suporte, nos termos definidos pela 

respetiva autoridade de transportes;  

c. Receitas de outras atividades, designadamente de estacionamento;  

d. Receitas decorrentes de taxas cobradas como contrapartida do exercício das funções de 

organização, supervisão, fiscalização e prestação de serviços relativos ao sistema de 

transportes públicos de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional, 

bem como destinadas à manutenção e desenvolvimento dos sistemas de transportes públicos 

de passageiros;  

e. Afetação de parte das receitas de contribuições já existentes, nos termos da legislação 

aplicável;  

f. Receitas provenientes de comparticipação nas mais-valias e externalidades positivas 

atribuíveis ao sistema de transportes e que beneficiem outros setores;  

g. Receitas de exploração comercial e publicidade nos serviços públicos de transporte de 

passageiros;  

h. Receitas de contrapartidas financeiras pelo direito de exploração de serviços públicos 

de transporte de passageiros;  

i. Outras receitas decorrentes da eventual operação de serviços intermediários, 

designadamente de canais de venda ou serviços conexos. 

3. A criação das taxas, previstas na alínea d), competirá ao Município de Vagos, 

constituindo receita a ser entregue à CIRA nos termos de acordo específico a celebrar entre as 

partes.  

4. O modelo de aprovação, liquidação, cobrança das taxas referidas no n.º 3 pela Primeira 

Outorgante, a fixação da percentagem, bem como do procedimento da entrega da receita ao 
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Segundo Outorgante, será definido através de acordo escrito a celebrar entre as Partes 

Outorgantes. 

5. As receitas provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes previsto no 

Artigo 12º do RJSPTP constituirá receita a ser transferida pelo Município de Vagos para a CIRA 

nos termos da Lei nº 52/2015 de 9 de junho. 

Cláusula 9.ª 

Responsabilidade financeira e salvaguarda do não aumento da despesa global 

1. A presente delegação de competências rege-se, em todas as suas ações, pelo 

cumprimento do ponto 3.º do artigo 115.º da Lei 75/2003 de 12 de setembro, no que se refere ao 

não aumento da despesa pública global. 

2. Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma das partes que represente ou 

possa representar aumento da despesa pública global deverá ser objeto de contratação específica, 

respeitando os requisitos próprios e o respetivo quadro legal em vigor. 

Cláusula 10.ª 

Determinação e aprovação dos Regimes tarifários 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para a determinação e aprovação dos regimes 

tarifários a vigorar no âmbito do serviço público de transporte de passageiros, desde que 

assegurada a conformidade com a portaria a que alude o artigo 38.º n.º 1 do RJSPTP. 

2. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para a definição dos títulos de transporte a 

disponibilizar, bem como a definição das regras especificas aplicáveis aos sistemas de transporte 

inteligentes, designadamente à gestão do sistema de bilhética, à disponibilização aos utilizadores 

de cartões de suporte e distribuição da respetiva receita e à recolha, disponibilização e tratamento 

da informação, nos termos do artigo 38.º, n.º 2 do RJSPTP. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a CIRA deverá assegurar a consulta do 

Município de Vagos relativamente às propostas e opções tomadas, bem como sobre as propostas de 

criação de novos títulos monomodais que os operadores de transporte venham a propor, nos termos 

do artigo 39.º, n.º 1 do RJSPTP. 

4. O Município de Vagos deverá analisar as propostas a que se refere o número anterior, 

podendo propor ajustamentos à proposta da CIRA e ou do operador, desde que estas não 

provoquem, globalmente, um saldo negativo decorrente da redução das receitas ou do aumento dos 

custos do serviço público de transporte de passageiros. 

5. Caso o Município de Vagos não se pronuncie num prazo de 10 dias úteis após notificação 

para o efeito, presume-se a sua concordância quanto às condições a estabelecer para a exploração 

do serviço público de transporte de passageiros. 
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Cláusula 11.ª 

Recebimento de Contrapartidas 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para receber contrapartidas financeiras pela 

atribuição do direito de exploração de serviços públicos de transporte de passageiros, pelos 

operadores de serviço público, nos termos do respetivo enquadramento legal aplicável e das regras 

definidas através de acordo escrito a celebrar entre os outorgantes. 

Cláusula 12.ª 

Autorização para a manutenção do regime de exploração a título provisório 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para, por razões de interesse público, autorizar 

em regime de exploração provisória, as carreiras carregadas no sistema nacional de informação 

(SIGGESC), desde que estas cumpram os critérios de validação definidos pela CIRA e pelo 

Município de Vagos, não podendo o respetivo prazo de vigência terminar, em caso algum, após 3 

de dezembro de 2019. 

2. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para, durante o prazo de vigência da 

autorização, e após requerimento do operador de serviço público, aprovar o ajustamento das 

respetivas condições de exploração em função da procura, de modo a garantir a eficiência e 

sustentabilidade da mesma e sem prejuízo da autorização de serviços de transporte flexível ou de 

serviços complementares ou de substituição. 

3. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência de publicitação no site da CIRA das 

autorizações provisórias concedidas.  

Capítulo III 

TRANSPORTES FLEXÍVEIS E TRANSPORTES ESCOLARES 

Cláusula 13.ª 

Transportes flexíveis 

1. As Partes acordam que, tendo em conta os objetivos estratégicos subjacentes ao presente 

Contrato, a exploração do serviço público de transporte de passageiros no Município de Vagos 

poderá adotar a modalidade de serviços de transporte flexíveis, nos termos da legislação aplicável, 

em rotas e horários que não justifiquem a realização de serviços de transporte regulares. 

2. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para aprovar a convolação em exploração do 

serviço de transportes público regular em flexível ou misto, nos casos em que se verifique o 

requerimento do operador. 
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Cláusula 14.ª 

Transportes escolares 

1. As Partes poderão vir a acordar a realização de transportes escolares no Município de 

Vagos, designadamente através de serviços especializados de transporte escolar, de serviços de 

transporte regulares ou através de serviços de transporte flexíveis. 

Capítulo IV 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E DIVULGAÇÃO 

Cláusula 15.ª 

Inquéritos à mobilidade 

1. O Município de Vagos delega na CIRA a competência para proceder à realização de 

inquéritos à mobilidade no âmbito da respetiva área geográfica, os quais devem ser realizados com 

uma periodicidade mínima de 10 anos, e desejavelmente, de 5 anos. 

2. A CIRA fornecerá ao Município de Vagos os resultados dos inquéritos à mobilidade que 

abranjam a respetiva área geográfica. 

Cláusula 16.a 

Promoção da adoção de instrumentos de planeamento de transportes e definição do modelo de 

financiamento 

1. O Município de Vagos disponibilizará todos os instrumentos de planeamento de âmbito 

municipal que sejam úteis à CIRA para o planeamento das redes e linhas de serviço público de 

transporte de passageiros, nomeadamente, e sempre que disponível, o Plano Diretor Municipal em 

vigor, o Plano de Mobilidade e Transportes, o Plano de Promoção de Acessibilidade para Todos, 

ou outros instrumentos de planeamento que tenham sido desenvolvidos no âmbito municipal. 

2. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência de desenvolvimento dos instrumentos de 

planeamento das redes de transportes, nomeadamente do Plano Operacional de Transportes que 

abranja a sua área geográfica e no qual estejam definidas as obrigações de serviço público e 

respetivos custos. 

3. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência de elaboração e apresentação dos estudos de 

impacto financeiro necessários ao financiamento do sistema de transportes públicos. 

Cláusula 17.ª 

Divulgação do serviço público de transporte de passageiros 

1. O Município de Vagos delega na CIRA a competência de sistematização da informação 

necessária à adequada divulgação do serviço público de transporte de passageiros de âmbito 

municipal, se possível assente em ferramentas tecnológicas que promovam a atualização contínua 

da informação aos passageiros e a adequada compreensão das redes de transporte que servem a 

área geográfica do município por parte dos passageiros. 

2. O Município de Vagos compromete-se em garantir a adequada divulgação dos materiais 

informativos nos equipamentos e infraestruturas de transporte que estejam sob a sua tutela. 
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3. As Partes Outorgantes poderão acordar na realização de iniciativas conjuntas de 

promoção e divulgação do serviço público de transporte de passageiros. 

Capítulo V 

ARTICULAÇÃO ENTRE AUTORIDADES DE TRANSPORTE, DIVULGAÇÃO E DEVERES 

RECÍPROCOS 

Cláusula 18.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das Partes informa a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 

conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de acordo com 

o princípio da boa-fé e colaboração institucional. 

2. Cada uma das Partes informa a outra de quaisquer circunstâncias que previsivelmente 

impeçam ou possam vir a impedir o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma 

das suas obrigações. 

Cláusula 19.ª 

Colaboração Institucional 

1. O Município de Vagos obriga-se a dar conhecimento, à CIRA, de quaisquer 

circunstâncias que impliquem a alteração de serviços de transporte público a aprovar ou já 

aprovados. 

2. O Município de Vagos poderá, a qualquer momento, no que respeita ao serviço público 

de transporte de passageiros de âmbito geográfico do respetivo município, consultar ou solicitar 

informação sobre os procedimentos relativos à outorga das autorizações provisórias, contratos de 

serviço público, prorrogação de contratos de serviço público, ajustes diretos, ou de alterações 

efetuadas em serviços de transporte público já aprovados, ou outras matérias no âmbito geográfico 

do respetivo município, nos termos do presente contrato, desde que estejam sob competência direta 

da CIRA. 

3. Sempre que a CIRA proceda à celebração ou alteração de contratos de serviço público 

ou mera autorização, do serviço público de transporte de passageiros de âmbito municipal, 

solicitará previamente a título vinculativo um parecer ao Município, quanto às condições a 

estabelecer para a exploração do referido serviço. 

4. Sempre que a CIRA proceda à celebração ou alteração de contratos de serviço público 

ou mera autorização, do serviço público de transporte de passageiros de âmbito intermunicipal, 

promoverá a consulta prévia aos Municípios que se encontrem abrangidos pelo referido serviço, 

quanto às condições a estabelecer para a sua exploração, devendo as partes acordar na decisão a 

tomar. 

5. Caso o Município de Vagos não se pronuncie, num prazo de 10 dias úteis, após 

notificação para o efeito, presume-se a sua concordância quanto às condições a estabelecer para a 

exploração do serviço público de transporte de passageiros. 

6. O Município de Vagos poderá propor à CIRA a alteração das redes, linhas e horários 

dos serviços públicos de transporte de passageiros que se desenvolvem no seu território, 
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nomeadamente para promover a adequação dos serviços públicos de transporte de passageiros às 

necessidades do transporte escolar ou o serviço a um novo polo gerador de viagens. 

7. A CIRA deverá analisar as propostas a que se refere o número anterior, num prazo de 

10 dias úteis após notificação para o efeito, podendo propor ajustamentos à proposta do Município 

de Vagos que promovam uma resposta adequada aos desejos de mobilidades dos diferentes 

segmentos de procura. 

8. As Partes poderão ainda acordar a adoção de níveis de serviço, níveis de oferta ou de 

frequências superiores aos estabelecidos na proposta da CIRA, devendo o financiamento do 

acréscimo de custos ou redução de receitas daí adveniente ser realizado através dos mecanismos 

previstos na cláusula 7.ª 

Cláusula 20.ª 

Comunicações e Interlocutores 

1. Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito do presente Contrato, indicam as 

Partes os interlocutores designados, respetivos endereços e meios de contato: 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro: 

Nome do interlocutor 

Morada 

Contato telefónico e email. 

Município de Vagos: 

Nome do interlocutor 

Rua da Saudade, 3840-420 Vagos 

Contato telefónico e email. 

Em caso de alteração de endereço e/ou meio de contato, as Partes comprometem-se a comunicar 

atempadamente a respetiva alteração. 

Capítulo VI 

SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

Cláusula 21.ª 

Fiscalização e monitorização 

1. O Município de Vagos delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte 

de passageiros de âmbito municipal, a competência para fiscalizar e monitorizar a exploração do 

serviço público de transporte de passageiros. 

2. A verificação da correta inserção das carreiras carregadas pelos operadores de 

transporte no SIGGESC, para efeitos da emissão da primeira autorização provisória, será 

assegurada pelo Município de Vagos, naquilo que respeita às carreiras municipais e às carreiras 

intermunicipais na parte do território que lhe diga respeito, mesmo se neste período tiver já 

formalizado a delegação das competências na CIRA. 

3. No âmbito das suas atribuições de supervisão e fiscalização, que lhe são delegadas, a 

CIRA, em colaboração com os Municípios, supervisiona e fiscaliza a atividade do operador de 

serviço público em tudo o que respeite à exploração dos serviços e sua conformidade com o disposto 
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no RJSPTP e na demais regulamentação aplicável, bem como, se aplicável, o cumprimento do 

disposto nos contratos de serviço público em que se funda a exploração do serviço público de 

transporte de passageiros. 

4. Quando as situações de incumprimento estejam reguladas num contrato de serviço 

público, em caso de incumprimento grave ou reiterado, por parte do operador de serviço público, 

das obrigações que lhe incumbem, a CIRA pode, nos termos do artigo 44.º do RJSPTP, determinar 

a suspensão da prestação do serviço público em causa, pelo prazo máximo de um ano, ou proceder 

à revogação da respetiva autorização. 

Cláusula 22.ª 

Sanções Contratuais 

1. O Município delega na CIRA, no que respeita ao serviço público de transporte de 

passageiros de âmbito municipal, a competência para prever e aplicar, nos contratos de serviço 

público, multas contratuais para o caso de incumprimento das obrigações nele previstas, nos termos 

previstos no artigo 45.º do RJSPTP. 

2. O produto das multas contratuais aplicadas reverte para a CIRA. 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 23.ª 

Alterações ao Contrato 

1. O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua 

alteração, nomeadamente: 

a. Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua celebração; 

b. A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos pretendidos; 

c. Alterações legislativas com impacto direto e relevante na execução do Contrato; 

d. Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e aceite pela outra. 

e. Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as Partes. 

2. Qualquer alteração ao Contrato deve ser remetida ao Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, I.P. (IMT, I.P.), previamente à sua entrada em vigor, para verificação da sua 

conformidade com a lei e publicitação no sítio da Internet daquele organismo. 

Cláusula 24.ª 

Cessação do Contrato 

1. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2. O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente pelo decurso do 

respetivo período de vigência. 

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 129.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a mudança dos titulares dos órgãos das Partes Outorgantes não determina a caducidade do 

Contrato. 

4. As Partes Outorgantes podem revogar o Contrato por mútuo acordo. 



 
 

Ata n.º 03/2017, de 02 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

20 

5. As Partes Outorgantes podem suspender ou resolver o Contrato por incumprimento da 

contraparte ou por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas, de acordo 

com o previsto no artigo 123.º n.ºs 5 a 9 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designadamente, 

quando uma das partes considere que a execução do presente contrato não está a cumprir os 

pressupostos que lhe estão subjacentes. 

6. A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do 

serviço público, cabendo à Segundo Outorgante o exercício das competências para as quais o 

contrato tenha deixado de vigorar. 

Cláusula 25.ª 

Conformidade legal e publicitação do Contrato 

1. O Contrato foi remetido ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), 

previamente à sua entrada em vigor, para verificação da sua conformidade com a lei e publicitação 

no sítio da Internet daquele organismo. 

Cláusula 26.ª 

Legislação aplicável 

1. O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou 

o RJSPTP, na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e subsidiariamente pelo disposto no Regulamento 

(CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, no Código 

dos Contratos Públicos e no Código de Procedimento Administrativo. 

Cláusula 27.ª 

Interpretação e integração de lacunas e omissões 

1. As questões de interpretação e integração de lacunas e omissões, que resultem da 

execução do presente Contrato, serão resolvidas por acordo ou comunicação, reduzidos a escrito, 

entre as Partes por recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas. 

Cláusula 28.ª 

Vigência do Contrato 

1. O período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo do município, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. O Contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, 

podendo as Partes Outorgantes promover a denúncia do Contrato, no prazo de seis meses após a 

referida instalação. 

Cláusula 29.ª 

Entrada em vigor 

1. O presente Contrato entra em vigor no primeiro dia útil, após publicitação no sítio da 

Internet do IMT, I.P.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de CM”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e submete-la à Assembleia 

Municipal para que autorize a celebração do contrato de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e a Comunidade Intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala de reuniões, pelo que a deliberação que segue não 

contou com a sua participação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 – ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.1 CELESTINO DOS SANTOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS 

A FREQUENTAR A MODALIDADE DE HIDROGINASTICA --------------------------------------------- 

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

 Informação do SAS, de 24 de janeiro de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Informação do SDJ nº 0031.2016/2017, de 26 de janeiro de 2017, propondo que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de conceder ao utente Celestino Santo uma isenção total do 

pagamento da mensalidade das aulas sénior, até ao final do ano 2017, perfazendo um valor total 

previsto de 156,50€ (cento e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos). --------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 20 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

supra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Presidente da Câmara, regressou à sala de reuniões reassumindo as suas funções ------------------- 

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

10.2 JOANA FILIPA JORGE PINHO – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 

VAGOS A FREQUENTAR AULAS DE NATAÇÃO ----------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Ana Raquel Jorge Feiteira, de 07 de dezembro de 2016, solicitando a 

isenção do pagamento da mensalidade na modalidade de natação; ------------------------------------- 

 Informação do SAS, de 24 de janeiro de 2017; ------------------------------------------------------------ 
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 Informação do SDJ nº 0030.2016/2017, de 26 de janeiro de 2017, propondo que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere no sentido de conceder à utente Joana Filipa Jorge Pinho uma isenção 

total do pagamento da mensalidade das aulas de natação, até ao final do ano de 2017, perfazendo 

um valor total previsto de 182,00€ (cento e oitenta e dois euros) --------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

10.3 EMILIA CONCEIÇÃO ALVES PIRES – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 

DE VAGOS A FREQUENTAR AULAS DE HIDROGINÁSTICA ------------------------------------------ 

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

 Informação do SAS, de 27 de janeiro de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Informação do SDJ nº 0032.2016/2017, de 27 de janeiro de 2017, propondo que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere no sentido de conceder à utente Emília Conceição Alves Pires uma 

isenção total do pagamento da mensalidade das aulas de hidroginástica, até ao final do ano de 

2017, perfazendo um valor total previsto de 219,30€ (duzentos e dezanove euros e trinta cêntimos)  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de CM”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – 2017 --------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que: 

o Estabelece o n.º 2 do art.º 16.º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFALEI), 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a “a assembleia municipal pode, por proposta da 
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câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa 

fiscal, conceder isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros 

tributos próprios”; 

o O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela Lei  n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro determina na alínea d) do n.º 2 do art.º 7.º que o regulamento que crie taxas municipais 

ou taxas das freguesias contém obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as isenções e sua 

fundamentação, cumprindo-se, desta forma, o princípio da legalidade tributária caso os respetivos 

regulamentos identifiquem e fundamentem as isenções e reduções; 

o Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a norma evocada 

no ponto anterior, as isenções e reduções; 

o Importa delimitar um procedimento conforme com as normas identificadas que permita agilizar 

a tramitação ora vigente. 

Face ao descrito proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16.º do RFALEI, a vigorar a 

partir de 1 de janeiro de 2017, delimitada nos seguintes termos: 

 No exercício económico de 2017, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 50.000,00 € (Cinquenta mil euros) como limite à despesa 

fiscal. 

 Até ao limite fixado no n.º anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou reduções, dentro 

dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito pelo princípio da legalidade 

tributária. 

 Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, deve o 

Presidente da Câmara Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções concedidas ao abrigo da 

presente autorização identificando o sujeito passivo, natureza da atividade/operação respetiva e valor 

da despesa fiscal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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12 - CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

EXTERNO - ANOS 2017, 2018 e 2019 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação de 27 de janeiro de 2017, do senhor CDF, dr. Nuno André, anexando procedimento 

de adjudicação para aquisição de prestação de serviço de revisor oficial de contas (ROC); -------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de CM.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, propor à Assembleia Municipal 

para nomear como auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & 

Associados, SROC, Lda, para o ano de 2017. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

13 - TOPONÍMIA - FREGUESIA DE CALVÃO ---------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DGI, de 30 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Veio a junta de Freguesia de Calvão solicitar atribuição de topónimo a um arruamento situado 

em Choca do Mar, sendo que propõe para o efeito a designação “Travessa das Belgadas” (local 

assinalado nas plantas em anexo). 

2 – Compete à Câmara Municipal a responsabilidade da atribuição de novos topónimos (Lei 

75/13, Art.º 33º, nº1, alínea ss)) e à Junta de freguesia emitir parecer sobre a denominação das 

ruas e praças das localidades e das povoações (Art.º 16º, nº 1 alínea w). 

3 – A proposta apresentada no ponto 1, pela Junta de freguesia, parece-me adequada à situação. 

4 – Em caso de anuência, deverá a proposta aqui apresentada, ser aprovada em reunião de 

Câmara e posteriormente ser informado o SIG da decisão, para que sejam atualizadas as bases 

de dados da Câmara e informados os serviços dos CTT e códigos postais.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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



 
 

Ata n.º 03/2017, de 02 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

25 

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

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ETAR DE SANTA CATARINA – PROCº 6.2.2.-12/2008 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ---------- 

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

 Comunicação da empresa Hidrojacto – Tratamento de Àguas, Lda, de 19 de dezembro de 2016, 

solicitando a liberação de caução; ---------------------------------------------------------------------------  

 Auto de receção definitiva, de 09 de janeiro 2017; ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de janeiro de 2017: “ À Reunião da 

CM “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e proceder à 

liberação da caução.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

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

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº DIA-

E01/2012 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Scarp – Soc. Const. Civis e Obras Públicas, Lda, de 07 de dezembro 

de 2016, solicitando a liberação parcial de 45% do valor total das cauções; --------------------- 

 Auto de receção definitiva, de 19 de janeiro 2017; ------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 19 de janeiro de 2017, propondo a liberação da caução solicitada; -- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2017: “ À Reunião 

da CM “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e proceder à 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº DIA-

E03/2012 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Scarp – Soc. Const. Civis e Obras Públicas, Lda, de 05 de dezembro 

de 2016, solicitando a liberação parcial de 60% do valor total das cauções; --------------------- 

 Auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, de 19 de janeiro 2017; ------------------- 

 Informação da DPP, de 19 de janeiro de 2017, propondo a liberação da caução solicitada; -- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2017: “ À Reunião 

da CM “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução solicitada. ---------------- 

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

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

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS – 2013 – PROC.º 

E07/2013 - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Paviazeméis, Lda. – Pavimentações de Azeméis Lda, de 22 de 

janeiro de 2016, a requer a marcação de uma vistoria aos trabalhos realizados; ---------------- 

 Auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, de 22 de fevereiro 2016; ----------------- 

 Informação da DPP, de 17 de janeiro de 2017, propondo a liberação de 30% da caução 

prestada no âmbito do presente contrato, correspondente ao segundo ano após a receção 

provisória; ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 Informação do CDPP, de 19 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: “De acordo com 

o informado, pode ser libertada a caução solicitada”; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de janeiro de 2017: “ À Reunião 

da CM:” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução solicitada. ---------------- 

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 –– REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

(DL N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL - HELITENE – INDUSTRIA DE PLASTICOS, LDA -------------------------- 

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

 Requerimento de Helitene – Industria de Plásticos, Lda., de 24 de novembro de 2016, solicitando 

emissão de certidão de reconhecimento do interesse publico municipal na regularização do 

estabelecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 12 de janeiro de 2016; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da 

Silva Vasconcelos e Cruz, e uma vez que a atividade pode ser enquadrada no Regime Extraordinário de 

Regularização de Atividades Económicas, remeter o pedido de reconhecimento de interesse público 

municipal à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDA - PROCESSO N.º 99/16 – ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Vagoplano – Terraplanagens Unipessoal, Lda., para edificação de um armazém;  

 Informação da CDGU, de 04 de janeiro de 2017, concluindo: “… será de submeter à consideração 

da Exmª CM, quanto à aceitação da justificação da altura proposta para edificação (alínea d) do 

nº1 do artigo 8º do Regulamento do PPZIV).” ------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de janeiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal para deliberação nos termos do nº1 do artigo 8 º 

do Regulamento do PPZIV.” --------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a altura requerida para a edificação face à 

justificação apresentada e aos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – FERNANDO RAMOS ALVES – PROC.º 111/84 – E.N. 109 – SANTO ANDRE - SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS ------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Sónia de Oliveira Ramos, de 13 de dezembro de 2016, requerendo a emissão de 

licença especial para a conclusão da obra de construção de uma moradia unifamiliar; -------------- 

 Informação da DGU, de 09 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 19 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Rogério, nomeadamente com os pontos 2,3 e 

6. Contudo, atendendo ao nº 2 do art. 40º do RMUE, deverá a  Exmª C M deliberar sobre o 

interesse na conclusão da obra.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2017: «À Reunião da 

Câmara Municipal»; ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da obra, em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 40º do RMUE. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – EDUARDO ROCHA TOMÉ – PROC.º 01/04 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO – VAGOS E 

SANTO ANTONIO - RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO -------------------- 

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

 Requerimento de Eduardo Rocha Tomé, de 06 de janeiro de 2017, solicitando a receção definitiva 

das obras de urbanização; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria, de 19 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 20 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------
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“Nos termos do nº1 do artigo 87º do RJUE, deverá ser submetido a deliberação Exmª CM o auto 

de receção definitiva das obras de urbanização, elaborado pela Comissão.” ------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria e proceder à receção 

definitiva das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGU, 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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dezoito minutos.  

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


