
 
 

Ata n.º 6/2015, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

1 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 6/2015 de 05 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de março de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta 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. 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, 

Carla Manuela Castro Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

A senhora Vereadora, drª Maria do Céu informando que aguarda resposta a duas questões: 

 Dossier de Ponte de Vagos; 

 Relação dos Subsídios Desportivos; 

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior para referir o mau estado de algumas estradas 

do concelho, designadamente o Estradão de Calvão, a marginal da Ria da Vagueira e o caminho municipal 

do lado sul da Quinta do Éden. 

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

O senhor Presidente da Câmara informou que vai averiguar as situações apresentadas, sendo que 

relativamente ao mau estado das estradas do concelho os serviços operacionais continuam a proceder às 

reparações mais urgentes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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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 março de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 46.236,31€ (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis euros e trinta e um cêntimos). ---------- 

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

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

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

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

O.P. nº. 351 – Arouconstrói, S.A.., no valor de 19.493,35 €, para pagamento do Auto de Medição nº 1 – 

“Requalificação e defesa do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego 

”- Fatura nº 20140120. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 02 

a 26 de fevereiro, e da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 14 a 26 de fevereiro, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO E ARMAZÉNS GERAIS DO MUNICIPIO DE VAGOS E BANCO DE 

HORAS PARA EVENTOS PONTUAIS --------------------------------------------------------------------------- 

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 a abstenção do senhor Vereador eng.º Mário 

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

de “Serviços de receção/portaria para o edifício administrativo e armazéns gerais do Município de Vagos 

e banco de horas para eventos pontuais”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS – ENTRADA EM VIGOR DO DL Nº 10/2015, DE 

16 DE JANEIRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio e do técnico superior dr. Laerte Macedo Pinto, datado de 

20 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 

“Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: 

1. O Dl nº 10/2015 de 16 de Janeiro entra em vigor a 1 de Março de 2015. 

2. O Diploma legal agora em apreço, versa, entre outros assuntos, sobre o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de 

restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço 

para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se 
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realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de 

espetáculos e de divertimento públicos. 

3. Tal diploma preceitua como regra geral o horário de funcionamento livre. 

4. No entanto, nos termos do art. 3º do DL nº 10/2015, os Municípios podem proceder á restrição 

do horário de funcionamento dos estabelecimentos, depois de ouvidos os sindicatos, as forças 

de segurança, as associações de empregadores, as associações de consumidores e a junta de 

freguesia onde o estabelecimento se situe. 

5. O atual Regulamento Municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais estabelece como regra geral o regime da restrição, ou seja, da possibilidade da 

autarquia limitar o horário de funcionamento dos estabelecimento agora em causa. 

6. O Município, no âmbito do seu Regulamento em vigor, procedeu à audição de todas as 

entidades legalmente exigíveis. 

7. Coloca-se a questão de saber se o citado Regulamento Municipal continua em vigor, mesmo 

depois de 1 de Março de 2015. 

8. É nosso entendimento, consubstanciado pelo jurista da ANMP Dr. Luís Ramos, que o referido 

regulamento Municipal manter-se-á  em vigor na parte que seja compatível com  o DL nº 

10/2015, até ao momento em que esta autarquia proceda á elaboração de novo regulamento, 

no prazo de 120 dias contados da data da publicação do citado diploma  (  c) nº1 do art. 11º 

do DL 10/2015). 

9. Nestes termos, e de acordo com o atrás exposto, os estabelecimentos não necessitam de fazer 

qualquer comunicação á Câmara Municipal, quanto ao horário a praticar, mas estão 

vinculados à restrição horária constante do Regulamento Municipal, bem como à afixação 

do respetivo mapa de horário de funcionamento.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de fevereiro de 2015:“Concordo com a 

 informação. Remeta-se à Reunião da CM para Homologação”.--------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico, homologar. --------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE MARÇO 2015 --------------------------------- 

Presentes:  

 Informação do CDF, dr. Nuno André, de 02 de março de 2015, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 800.000,00 € (oitocentos  mil euros), por conta 

das receitas próprias a receber nos meses de julho: 300.000,00 €; setembro: 300.000,00€ e 

novembro: 200.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções da senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e do senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues, e ao abrigo do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos 

fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. ------------------------------------------------ 

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

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

9 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS -------------------------- 

9.1. – ANA MARIA PEREIRA MARTINS – APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – 

PONTE DE VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

• Requerimento de Ana Maria Pereira Martins, de 09 de outubro de 2014, a solicitar apoio para o 

pagamento de renda de casa; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação das técnicas superiores de serviço social, dr.ª Lina Ferreira e dr.ª Vera Martins de 12 

de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 

 “De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 3.º (apoio para arrendamento de habitação) 

e alíneas a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há mais de um ano no concelho e rendimento 

per capita inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional) do Regulamento Municipal de Atribuição 

de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos (RMAAESD), no que se refere ao assunto em 

epígrafe e a fim de dar cumprimento ao exigido no Artigo 5º e 6º do mesmo Regulamento, anexo 

os documentos obrigatórios e a Informação Social respeitante ao agregado dos requerentes. 
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Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar um 

rendimento mensal per capita (147,41€ - valor apurado tendo em conta as despesas apresentadas 

na declaração de IRS, não estando incluídas outras despesas do agregado, nomeadamente, 

despesas com a renda da habitação, agua, luz e gás, bem como com alimentação, vestuário, creche 

e ATL) inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional (202€), entendemos que se justifica o apoio 

temporário ao agregado familiar em causa. 

Atendendo á situação atual da família, e tendo em conta a agravante de a requerente ter uma 

dívida no montante de 1247.85€ com a instituição que as filhas frequentam, verificamos que 

atualmente os rendimentos que a requerente aufere não são suficientes para fazer face ao atrás 

referido e ao pagamento das despesas da renda de casa que implica um gasto mensal de 300 

Euros. 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de um subsídio mensal 

de 150.00, durante um período de doze (12) meses, o que perfaz um apoio de 1.800.00 euros no 

total. 

Este apoio mensal poderá ser pago à requerente, mediante a apresentação do recibo de 

pagamento da renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  

Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado a requerente se encontrar 

profissionalmente ativa, não se propõe que a mesma preste serviço voluntário para a Câmara 

Municipal.  

Anexo:  

-  Informação Social; 

              -  Pedido de Apoio da requerente; 

 -  Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado; 

 -  Atestado da Junta de Freguesia; 

-  Cópia da declaração de IRS da requerente; 

-  Cópia do recibo de vencimento; 

              -  Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; 

-  Extrato bancário da requerente (em setembro e outubro de 2014); 

-  Cópia que comprova o apoio judiciário pela Segurança Social   “ 
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• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de fevereiro de 2015:“À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de (12) doze 

meses, sendo o valor mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros), o que perfaz um apoio de 1.800.00 € 

(mil e oitocentos euros) no total. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a Divisão Financeira e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

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

9.2. – CARMEN DA CONCEIÇÃO CAMPOS FERREIRA MARTINS E ELIANO MIGUEL SILVA 

MARTINS – APOIO ECONOMICO PARA RECONSTRUÇÃO DO TELHADO – PONTE DE 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ---------------- 

Deve a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AO 

SERVIÇO DA COZINHA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS” ------------------------------------ 

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

 Informação da Divisão de Educação, Desporto e Juventude - DEDJ, de 25 de fevereiro de 2015, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Atendendo a que o Agrupamento de Escolas de Vagos procedeu a alterações no 

funcionamento das cozinhas e refeitórios existentes, com o objetivo de promover uma melhoria 

da qualidade das refeições fornecidas aos seus discentes, docentes e funcionários. 

Considerando que, no âmbito destas alterações, se encerrou a cozinha da Escola Básica dos 

2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha – Pai, uma vez que, aquela cozinha, era concessionada pela 

Direção de Serviços da Região Centro da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a 

empresas de catering e fornecimento de refeições que, pela auscultação dos utilizadores, não 

confecionavam e serviam refeições com o patamar de qualidade da cozinha da Escola 

Secundária de Vagos. 
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Considerando que, pelo encerramento daquela cozinha, se tornou necessário que a cozinha 

da Escola Secundária de Vagos assumisse a totalidade da confeção das refeições da Escola 

Secundária de Vagos, da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha – Pai e dos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico que frequentam as instalações daquela escola, aumentando a 

carga de trabalho necessário à confeção das refeições. 

Observando a necessidade de manter a qualidade do serviço da cozinha da Escola Secundária 

de Vagos e de aumentar a sua capacidade de resposta, face ao aumento do número de refeições 

a confecionar, o Município de Vagos decidiu apoiar a decisão do Agrupamento de Escolas de 

Vagos, face à mais-valia que a mesma representa para a qualidade dos serviços 

complementares prestados pelas instituições educativas. 

Nesse sentido e atendendo a que a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo 

André de Vagos já efetua o transporte das refeições confecionadas pela cozinha da Escola 

Secundária de Vagos para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha – Pai, afigura-

se como a melhor instituição para colaborar nesta parceria, fornecendo os recursos humanos 

necessários ao funcionamento da nova cozinha da Escola Secundária de Vagos. 

Face ao exposto, apresento, em anexo, a proposta de protocolo entre o Município de Vagos, a 

Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André e o Agrupamento de Escolas 

de Vagos para a colocação de recursos humanos afetos à cozinha da Escola Secundária de 

Vagos. 

Caso concorde, deverá o mesmo ser remetido a reunião ordinária de Câmara Municipal para 

aprovação, autorizando o Sr. Presidente a outorgá-lo em representação do Município.” 

 Proposta de Protocolo de Parceria para a colocação de recursos humanos ao serviço da cozinha 

da Escola Secundária de Vagos- ano 2014/2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AO SERVIÇO DA COZINHA DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS 

Ano letivo 2014/2015  

Atendendo a que o Agrupamento de Escolas de Vagos procedeu a alterações no funcionamento das 

cozinhas e refeitórios existentes, com o objetivo de promover uma melhoria da qualidade das refeições 

fornecidas aos seus discentes, docentes e funcionários. 
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Considerando que, no âmbito destas alterações, se encerrou a cozinha da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 

Dr. João Rocha – Pai, uma vez que, aquela cozinha, era concessionada pela Direção de Serviços da Região 

Centro da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

Considerando que, pelo encerramento daquela cozinha, se tornou necessário que a cozinha da Escola 

Secundária de Vagos assumisse a totalidade da confeção das refeições da Escola Secundária de Vagos, da 

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha – Pai e dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico que 

frequentam as instalações daquela escola, aumentando a carga de trabalho necessário à confeção das 

refeições. 

Observando a necessidade de manter a qualidade do serviço da cozinha da Escola Secundária de Vagos e 

de aumentar a sua capacidade de resposta, face ao aumento do número de refeições a confecionar, o 

Município de Vagos decidiu apoiar a decisão do Agrupamento de Escolas de Vagos, face à mais-valia que 

a mesma representa para a qualidade dos serviços complementares prestados pelas instituições educativas. 

Nesse sentido e atendendo a que a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos 

já efetua o transporte das refeições confecionadas pela cozinha da Escola Secundária de Vagos para a 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha - Pai 

Entre: 

 O Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da Câmara, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado; 

como Primeiro Outorgante e:  

 A Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, NIPC 504 316 850, 

representada pelo seu Presidente da Direção, Sr. Fernando Pinho; 

como Segunda Outorgante; 

 O Agrupamento de Escolas de Vagos, NIPC 600 076 091, representado pelo seu Diretor, Dr. 

Hugo Pedro da Silva Martinho; 

como Terceiro Outorgante, é celebrado e outorgado o presente protocolo de parceria, em harmonia com 

o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março de 2009, no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de 

agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 17 de agosto, pelo Despacho n.º 

12284/2011, de 19 de setembro, pelo Despacho n.º 11886-A/2012, de 6 de setembro, e pelo Despacho n.º 

11861/2013, de 12 de setembro, e nos termos das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

(Finalidade) 

 O presente protocolo de parceria estabelece as condições relativas à parceria entre o Primeiro 

Outorgante, a Segunda Outorgante e o Terceiro Outorgante no âmbito da parceria para a alteração do 
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funcionamento da cozinha da Escola Secundária de Vagos e a colocação de recursos humanos adicionais 

ao serviço da confeção de refeições para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. 

Cláusula 2.ª 

(Objeto) 

 O presente protocolo de parceria tem por objeto a colocação de três funcionários ao serviço da 

cozinha da Escola Secundária de Vagos, pela Segunda Outorgante, no âmbito da colaboração com o 

Primeiro Outorgante no Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante)  

O Primeiro Outorgante obriga-se: 

a) Compensar a Segunda Outorgante pela colocação de três funcionários ao serviço da cozinha da 

Escola Secundária de Vagos, pertencente ao Terceiro Outorgante, durante os períodos de 

atividade letiva do ano letivo de 2014/2015. 

b) O apoio financeiro corresponderá ao pagamento de € 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos euros) 

pela colocação de recursos humanos referida na alínea anterior. 

Cláusula 4.ª 

(Obrigações da Segunda Outorgante)  

A Segunda Outorgante, no âmbito do presente protocolo de parceria, compromete-se a: 

a)Colocar três funcionários ao serviço da cozinha da Escola Secundária de Vagos. 

b) Garantir a disponibilidade dos três funcionários nos períodos de funcionamento da cozinha, para 

que se assegure a confeção, por aquela, das refeições necessárias. 

c)Concertar todas as questões relativas a férias, faltas e licenças dos recursos humanos afetos ao 

funcionamento da cozinha com o Terceiro Outorgante. 

d)Enviar mensalmente ao Primeiro Outorgante os documentos de despesa relativos à colocação dos 

recursos humanos objeto do presente protocolo, acompanhados dos mapas de presença dos 

mesmos, autenticados por si e pelo Terceiro Outorgante. 

e)Prestar todos os esclarecimentos necessários, no âmbito do presente protocolo, ao Primeiro 

Outorgante. 

Cláusula 5.ª 

(Obrigações da Terceira Outorgante)  

O Terceiro Outorgante obriga-se a: 

a)Afetar os recursos humanos objeto do presente protocolo ao serviço da cozinha da Escola Secundária 

de Vagos e à confeção de refeições; 

b)Autenticar os mapas de presença dos funcionários referidos e enviá-los mensalmente à Segunda 

Outorgante; 

c)Articular com a Segunda Outorgante todas as questões relativas a faltas, férias e licenças, assim 

como, todas as questões disciplinares relativas aos recursos humanos objeto do presente protocolo; 
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d)Prestar todos os esclarecimentos necessários ao Primeiro Outorgante relativos ao presente 

protocolo. 

Cláusula 6.ª 

(Vigência) 

O presente protocolo de parceria vigorará até ao final do ano letivo a que o mesmo respeita.” 

 Informação de compromisso nº 2259, no valor de 27.300,00 € (vinte e sete mil e trezentos euros). 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de fevereiro de 2015: “À Reunião 

da C.M. depois de devidamente cabimentada a despesa.”. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra da senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e a abstenção do senhor Vereador eng.º João Manuel Cruz Domingues, aprovar 

a minuta do referido protocolo e autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. ------------------------------------ 

Declaração de voto: A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques declarou “este 

voto vai no sentido de que apesar de não ter duvidas que é essencial criar condições aos alunos entendo 

que este procedimento não é claro nem transparente e por isso, e também, por não ter elementos que 

permitam votar a favor.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a Divisão de Educação, Desporto e Juventude - DEDJ, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

11 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – COMISSÕES 

DE VISTORIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de março de 2015, que a seguir se 

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

“No sentido de melhorar os procedimentos e a resposta das Comissões de Vistorias, proponho as seguintes 

alterações ao texto aprovado em reunião da Câmara Municipal de Vagos de 23 de abril de 2014. 

Comissões de Vistorias para: 

1 - Utilização de edifícios 

Efetivos 

 Eng.º António Castro – Coordenador 

 Eng.ª Gabriela Cabano 

 Eng.º André Nunes 

 Comandante Operacional Municipal 
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Suplentes 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

 Arqt.º Manuel Tavares 

 Eng.ª Isabel Trindade – Substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos 

2 - Segurança, Salubridade e Arranjo Estético 

Efetivos 

 Arqt.º Pedro Castro – Coordenador 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

 Comandante Operacional Municipal 

+ 

 Eng.º Jorge Almeida 

Ou 

 Dr.ª Helena Sousa 

Ou 

 Eng.ª Isabel Rosado 

Ou 

 Arqt.º Manuel Tavares 

Suplentes 

 Eng.º João Bio 

 Eng.º António Castro - Substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos 

3 - Obras de Urbanização 

Efetivos 

 Eng.º Jorge Almeida – Coordenador 

 Eng.º André Nunes 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

       Suplentes 

 Eng.º António Castro 

 Eng.ª Isabel Trindade - Substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos 

Notas: 

o O apoio administrativo é realizado através do Coordenador Técnico da Secção 

Administrativa da DGU; 

o O trabalho em comissão prevalece sobre os restantes; 

o Os agentes da Fiscalização Municipal participarão sempre que forem convocados. 

Submeter à APROVAÇÃO da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 6/2015, de 05 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E DA PRAIA DO LABREGO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento da empresa Arouconstrói, datado em 27 de janeiro de 2015, a solicitar a prorrogação 

ao prazo contratual com caracter gracioso; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 13 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: 

“   Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Na sequência do pedido de prorrogação de prazo apresentado pela entidade executante, que se 

encontra em anexo, com a refª 003 2015 ATL, de 27/01/2015, e tendo em atenção a informação 

prestada pela Fiscalização de Obra, datada de 10/02/2015, que se encontra também em anexo, 

considero que poderá ser concedida a prorrogação de prazo solicitada, por 43 dias, ou seja, até 

ao próximo dia 31/03/2014, a título gracioso. 

2. Considerando que os desvios ao atraso na execução dos trabalhos resultam quase na sua 

totalidade de fatores não imputáveis ao Dono da Obra, considera-se que a prorrogação de prazo 

deverá ser concedida sem qualquer encargo para o Dono da Obra, quer a nível de reequilíbrio 

financeiro da empreitada, quer a nível da atualização dos preços contratuais, isto é, deve manter 

o plano de pagamentos em vigor (fase de concurso) para servir de base para o cálculo da revisão 

de preços. 

3. Também, face ao que antecede, se considera que poderá o dono de obra notificar o empreiteiro 

para apresentar um plano de trabalhos modificado (com respectivos planos de mão de obra e 

plano de equipamentos. 
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4. Mais se alerta que em caso de não se verificar um reforço imediato da carga de mão-de-obra e 

programação correta das atividades, prevê-se que a empreitada não tenha o seu término no 

previsto dia 31/03/2015.   ” ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP arq. Pedro Castro, de 31 de março de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Sara Caladé. De conceder a prorrogação do prazo nos termos do referido nos 

pontos 1 e 2 do parecer. De notificar o empreiteiro para apresentar um plano de trabalhos 

modificado (com respetivos planos de mão de obra e equipamentos) associado a uma imediata 

programação das atividades e reforço dos meios adstritos à obra que garantam a sua conclusão 

a 31.03.2015 ” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de fevereiro de 2015:“ À Reunião da  

C.M. para ratificar” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------- 

 Conceder a prorrogação de prazo a título gracioso; ------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - 

VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Relatório da Coordenação de Segurança da obra supra, de 16 de fevereiro de 2015, para efeitos 

de aprovação parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 16 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PTRE (aplicação de betuminosos) nas condições 

impostas pela CSO. Da decisão deverá ser dado conhecimento aos interessados (Fiscalização, 

CSO e Entidade Executante)”; ------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado o presente PTRE (Aplicação de Betuminosos) nas condições impostas pela 

CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 
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Deve a Divisão de Planeamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

3 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – “PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA NA VIA PÚBLICA” – PST 4 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------- 

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

 Plano de Sinalização Temporário, de 12 de fevereiro de 2015;------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 20 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: --- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PST4 nas condições impostas pela CSO. A 

decisão deverá ser comunicada aos interessados (CSO +Fiscalização+ Empreiteiro)”. ----------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de fevereiro de 2015: “Aprovado o 

presente PST4 nas condições impostas pela CSO .Comunique-se aos interessados. À Reunião da 

CM para ratificar”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Caladé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOSÉ VITOR OLIVEIRA SERENO – PROC.º 74/10 – SANTO ANDRE DE VAGOS – LICENÇA 

ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS ------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Vitor Oliveira Sereno, de 01 de dezembro de 2014 a requerer a licença 

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

 Informação do técnico superior, arq.º Manuel Tavares, de 04 de fevereiro de 2015; ---------------- 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 07 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. Deverá remeter-se à 

fiscalização e à Reunião de Câmara, conforme referido na informação de 19/12/14 do Sr. 

Arquiteto, parte final do ponto 4 .”-------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: «À Fiscalização Municipal para informar nos termos do Artigo 63º do RMUE. À 

reunião da CM.». ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com o parecer técnico. ---------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

2 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS EM REPRESENTAÇÃO DE MARIA BENILDE 

COSTA PINTO DE JESUS, CINDY PAOLA DA COSTA BALESTEROS E LUIS FERNANDO DA 

COSTA BALESTEROS – PROC.º 14/15 – CALVÃO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

 Requerimento de Paulo Guilherme Martins, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

10 de fevereiro de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 1593 em 

nome de Manuel da Costa Pinto, da freguesia de Calvão; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 18 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

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

1- “A pretensão localiza-se, no âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos 

(PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas e parcialmente na 

categoria de Florestais Afetos à Produção. O terreno está ainda totalmente integrado em 

Reserva Ecológica Nacional, e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional, pelo que se 

submete ao disposto nos regimes jurídicos das respetivas reservas.  

2- Tendo em conta a área do terreno e as restrições de utilidade pública em causa não é 

possível o respetivo fracionamento. Sem prejuízo dos usos de solo definidos e respetivas 

restrições, considerando a profundidade do terreno e o facto de possuir frente para dois 

caminhos, entende-se que é suscetível o mesmo servir mais que um utilizador, pelo que se 

deixa à consideração superior a compropriedade requerida.” --------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 19 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: --- 

“Concordo c/ informação. À atenção da Srª CDGU.”; --------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 19 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: 

 “Srª Vereadora Engª Sara Remetem-se as informações prestadas pela  DPP em 18 e 19/02/15”;  
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Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de fevereiro de 2015:“À Reunião de CM.”  

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do 

prédio sito em Calvão, a confrontar a norte com Joaquim Marques de Oliveira, sul com Maria Natália de 

Pinho, a nascente com Caminho e a poente com Floresta, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Calvão sob o artigo n.º 1593. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

3 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS EM REPRESENTAÇÃO DE CINDY PAOLA DA 

COSTA BALESTEROS E LUIS FERNANDO DA COSTA BALESTEROS – PROC.º 15/15 – 

CALVÃO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento de Paulo Guilherme Martins, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

10 de fevereiro de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 2852 em 

nome de Manuel da Costa Pinto, da freguesia de Calvão; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 18 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

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

1. “A pretensão localiza-se, no âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos 

(PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas e parcialmente na 

categoria de Florestais Afetos à Produção. O terreno está ainda totalmente integrado em 

Reserva Ecológica Nacional, e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional, pelo que se 

submete ao disposto nos regimes jurídicos das respetivas reservas.  

2. Tendo em conta a área do terreno e as restrições de utilidade pública em causa não é 

possível o respetivo fracionamento. Sem prejuízo dos usos de solo definidos e respetivas 

restrições, considerando a profundidade do terreno e o facto de possuir frente para dois 

caminhos, entende-se que é suscetível o mesmo servir mais que um utilizador, pelo que se 

deixa à consideração superior a compropriedade requerida.” --------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 19 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: --- 

“Concordo c/ informação. À atenção da Srª CDGU.”; --------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 19 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: 
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 “Srª Vereadora Engª Sara Em anexo as informações prestadas pelo DPP em 18/02/15 e 

19/02/15”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de fevereiro de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Calvão, a confrontar a norte com Caminho, sul com Armando Costa, a nascente com Alexandrino 

António e outros e a poente com Miquelina Ramos e outros, inscrito na matriz predial rústica da freguesia 

de Calvão sob o artigo n.º 2852. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e quinze minutos. - 


