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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 8/2015 de 02 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de abril de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e cinco 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 

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

A senhora Vereadora drª Maria do Céu relembra: 

 Que ainda estão por entregar os dossiês da Ponte de Vagos e listagem de subsídios. 

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior referiu: 

 Que em visita às Folsas Novas verificou que foi aberto um caminho que desconhecia; 

O senhor Presidente da Câmara informou: 

 Os dossiês, assim que possível, serão entregues; 

 O caminho referido nas Folsas Novas é um caminho já existente, não foi aberto. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de abril de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 14.595,24€ (catorze mil, quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). ------ 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

“- O.P. nº. 607 – Arouconstroi – Engenharia e Construção, S.A., no valor de 30053,22€, para pagamento 

do Auto de medição nº. 2 – “Requalificação e defesa do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da 

Vagueira e Praia do Labrego”. Faturas nº 20140141 no valor de 19.493,35€ e fatura nº 20140152 no valor 

de 10.559,87€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -- O.P. nº. 608 – Arouconstroi – Engenharia e Construção, S.A., no valor de 56.829,25€, para pagamento 

do Auto de medição nº. 3 – “Requalificação e defesa do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da 

Vagueira e Praia do Labrego”. Fatura nº 20140150; ------------------------------------------ 

- O.P. nº. 660 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda.., no valor de 21.601,74 €, para pagamento 

do Auto de medição nº 1 – “Beneficiação da EM 595l”. Fatura nº 140624.” ----------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 16 

a 26 de março, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 13 a 26 de março, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

Ata n.º 8/2015, de 02 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

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

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

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

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

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

6.1 - ESCOLÍADAS 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do Setor de Educação da DEDJ, de 25 de março de 2015, propondo a atribuição de 

um subsídio de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) a cada uma das seguintes escolas do 

concelho, com ensino secundário: --------------------------------------------------------------------------- 

             - Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação; -------------------------------- 

                                  - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos; -------------- 

                                  - Escola Secundária de Vagos; ---------------------------------------------------------------- 

               para participação no Festival Escolíadas; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º Paulo Sousa de 26 de março de 2015: “À 

reunião de Câmara”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informações de compromisso nºs 2584, 2585 e 2586, todas de 26 de março de 2015, e no valor de 

250,00 € (duzentos e cinquenta euros) cada. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

a cada uma das instituições supra referidas. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – VERSUS CAFFÉ – 

LOMBOMEÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento, datado de 03 de fevereiro de 2015, de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Versus Caffé», sito em Lombomeão, 

seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aos sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 09H00M às 04H00M. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 
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Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ OLIVEIRA – CALVÃO 

Presente requerimento, datado de 19 de fevereiro de 2015, de Armando de Oliveira, solicitando que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Oliveira», sito em Calvão, seja 

alargado: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 Às sextas, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 02H00M às 04H00M. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente. ----- 

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

Os senhores Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado e Vereador, eng. Mário Martins, ausentaram-se 

da sala de reuniões por fazerem parte, respetivamente, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 

da Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, SA. -----------------------------------

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

9 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES 

EMPRESARIAIS DE VAGOS, SA – LOTE Nº88 - RATIFICAÇÃO ---------------------------------------- 

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng. João Paulo Sousa de 19 de março de 2015, que a seguir 

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

“Eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Vagos, 

certifica pelo presente despacho, que a pedido da empresa Mais Vagos – Sociedade Gestora de 

Parques Empresariais de Vagos, SA e na qualidade de proprietária do lote n.º 88 da Zona 

Industrial de Vagos, com a área de 5445 m2 (cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco metros 

quadrados), que a Câmara Municipal de Vagos não exercerá o direito de preferência previsto 

no artigo 9.º do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial, na venda que a referida 

empresa pretende realizar com a empresa VR – Fiberglass Solutions, Ld.ª, pelo valor de 

54.450,00 € (Cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta euros). ------------------------------ 

Deve o presente despacho ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para 

ratificação. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente, eng. João 

Paulo Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mais foi deliberado pedir parecer à CCDR – C (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro) sobre a participação do senhor Presidente da Câmara e do Vereador eng. Mário Martins nas 

deliberações respeitantes à Mais Vagos uma vez que o senhor Presidente é o Presidente do Conselho de 

Administração da Mais Vagos e o senhor Vereador, eng.º Mário Martins é membro do Conselho Fiscal da 

mesma empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Desenvolvimento Económico - GDE, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

Os senhores Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado e Vereador, eng. Mário Martins entraram na sala 

de reuniões reassumindo as suas funções ------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 – ARTIGOS & NOTICIAS, UNIPESSOAL, LDA – VAGOS - RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Carta de Artigos & Noticias, Unipessoal, Lda, de 10 de março de 2015, a solicitar a renovação da 

licença de ocupação de espaço público referente ao seu quiosque Portugal  Séc. XXI; -------------- 

 Informação do GMA - Gabinete de Modernização Administrativa, datada de 13 de Março de 2015, 

que a seguir se transcreve: “No seguimento do solicitado e de acordo com a informação disponível, 

informo seguinte: O Regulamento Municipal de Publicidade, Propaganda e Ocupação do Espaço 

Publico do Município de Vagos (RMPPOEP) define quiosque como sendo um elemento de 

mobiliário urbano de construção aligeirada. O licenciamento é o regime a que fica sujeita a 

instalação de quiosques em espaço público, uma vez que este mobiliário urbano não se enquadra 

no Art.º 12º deste mesmo regulamento (Regime de Licenciamento Zero).A instalação de um 

quiosque por iniciativa particular depende de deliberação camarária (Artigo 65.º da Secção V do 

Capítulos V do RMPPOEP). Esta deliberação refere-se ao período de licenciamento (que não 

pode exceder um ano). Assim, considera-se que a renovação deste tipo de licenças não dispensa 

nova deliberação camarária.” ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de março de 2015: “À reunião da CM”. 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar a licença de ocupação do espaço público 

conforme solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve o Gabinete de Modernização Administrativa - GMA, proceder em conformidade com o teor da 

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

11 – ACIDENTES DE VIAÇÃO – INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS -------------------------------------- 

Em cumprimento da deliberação desta Câmara Municipal, de 19 de fevereiro corrente, foi apresentado pela 

sr.ª Vereadora, Dulcínia Sereno, o parecer do Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica, de 24 de março 

de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o mesmo a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os processos referentes a pedidos 

de indemnização, em resultado de acidentes de viação, sejam instruídos como a seguir se indica: 

• Requerimento identificando o autor do pedido e enquadrando a situação; 

• Fotos do local; 

• Auto de ocorrência elaborado pela Guarda Nacional Republicana ou pelos Serviços 

Municipais; 

• Fatura da reparação devendo o recibo ser entregue até 10 dias após o pagamento da 

indemnização por parte desta Câmara Municipal; 

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

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

12 – REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – SINAL TV – PRAIA DA VAGUEIRA - ACORDO DE 

PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS – JOÃO PEDRO PEREIRA DE JESUS ----------------------- 

Presentes: 

 Acordo de Parceria entre o Município de Vagos e João Pedro Pereira de Jesus; --------------------- 

 Pareceres do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 09 de abril de 2014 e 10 de março de 2015, que a 

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

 “Do ponto de vista legal o presente acordo de parceria afigura-se-me correto. Contudo, e por 

mera cautela, deverá o Sr. João Pedro Pereira de Jesus juntar o seu certificado de registo 

criminal, documento comprovativo em como não deve nada às finanças nem à Segurança Social, 

bem como documento que o habilite, do ponto de vista técnico, a desempenhar as funções agora 

objecto do presente acordo de parceria” ------------------------------------------------------------------- 

“Analisados os documentos agora juntos, afigura-se-me que os mesmos dão cumprimento ao 

solicitado no parecer do signatário de 9/4/2014” -------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 26 de março de 2015: “À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria entre o Município de Vagos 

e João Pedro Pereira de Jesus e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica - UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

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

13 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

EXTERNO - ANOS 2015 E 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: 

 Informação de 27 março de 2015, 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 Vice Presidente da Câmara, eng.º Paulo Sousa de 27 de março de 2015. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para nomear como 

auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & Associados, SROC, Lda. 

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

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

14 - SIMRIA – ETAR’S DE OUCA, PONTE DE VAGOS, SALGUEIRO E SANTA CATARINA --- 

Presentes: 

 Informação de 30 março de 2015, do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve:  

“A câmara municipal na sua reunião de 10.4.2012 ratificou o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara de 29.3.2012 no sentido de aprovar um acordo tripartido com a Adra e a Simria. 

Com base neste acordo foi feito um encontro de contas com a Simria no qual o município vende 

àquela empresa os terrenos com todos os custos associados às construções das ETAR’s ali 

existentes, a saber: ETAR’s de Salgueiro, Ouca, Santa Catarina e Ponte de Vagos.  

Foram apurados os seguintes montantes imputados a cada terreno e respetiva construção por 

forma a que a câmara municipal se possa pronunciar relativamente à venda de cada um deles: 

- ETAR de Salgueiro: artigos rústicos nº 1837 e 1847 (freguesia de Soza) - 132.315,24 € 

- ETAR de Ouca: artigos rústicos nº 6290 e 6291 (freguesia de Ouca)-78.962,28 €   
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- ETAR de Santa Catarina: artigos rústicos nº 4233 e 4237 (Freguesia de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina) - 72.426,86 € 

- ETAR de Ponte de Vagos: artigo rústico nº 3488 (Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina) 

- 25.287,03 € “ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 30 de março de 2015: “ À 

Reunião de CM” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Vender pelo preço de 132.315,24 € (Cento e trinta e dois mil trezentos e quinze euros e vinte e 

quatro cêntimos) os artigos rústicos n.º 1837 e 1847 da freguesia de Soza; 

 Vender pelo preço de 78.962,28 € (Setenta e oito mil novecentos e sessenta e dois euros e vinte e 

oito cêntimos) os artigos rústicos n.º 6290 e 6291 da freguesia de Ouca; 

 Vender pelo preço de 72.426,86 € (Setenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e 

seis cêntimos) os artigos rústicos n.º 4233 e 4237 da freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina; 

 Vender pelo preço de 25.287,03 € (Vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete euros e três cêntimos) 

um prédio misto composto pelo artigo 3488/rústico e o P1746/urbano, da freguesia de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina e que resultaram do artigo rústico 2079 da freguesia da Ponte de Vagos. 

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

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

15 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CONFRARIA DOS SABORES DA ABÓBORA, 

A CALCOB - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO E VAGOS E O 

MUNICÍPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente: 

 Minuta do Protocolo de Cooperação entre a Confraria dos Sabores da Abóbora, Calcob – Cooperativa 

Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos CRL e o Município de Vagos, que a seguir se transcreve: ----- 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre:  

 Confraria dos Sabores da Abóbora, com sede na Av. Comendador Rodrigues 

Silva, N.º30, freguesia de Soza e concelho de Vagos, com o N.I.P.C. 510 309 500. 

Associação sem fins lucrativos e de natureza privada com área de atuação no município 

de Vagos. Constitui missão da Confraria dos Sabores da Abóbora a divulgação dos sabores 

da abóbora e as tradições e cultura próprias da vila de Soza, principalmente as 
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características “papas de abóbora de São Sebastião”. Confecionam regularmente diversos 

produtos gastronómicos, nomeadamente bilharacos, broa, doce, licor de abóbora, entre 

outras iguarias. A Confraria dos Sabores da Abóbora, adiante designada Confraria, é aqui 

representada pela sua Chanceler-Mor Fátima Maria da Costa Cheganças Rito. 

E: 

 CALCOB - Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos CRL, com sede 

na rua dos Emigrantes, 22, na freguesia do Troviscal e concelho de Oliveira do Bairro, com 

o N.I.P.C. 501 109 420. Entidade com a missão de “comercializar os produtos provenientes 

dos associados, prestar-lhes assistência através dos mais diversificados serviços 

relacionados com a sua atividade, prestar formação adequada, bem como, promover o 

desenvolvimento e valorização, quer dos associados, quer dos colaboradores.”A CALCOB- 

Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos CRL, adiante designada por CALCOB, 

é aqui representada pelo seu Administrador Executivo, Fernando Duarte da Silva. 

E: 

 Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, na freguesia e concelho de 

Vagos, com o N.I.P.C. 506 912 833. Entidade com a missão de promover a proximidade 

com as comunidades locais do concelho, nomeadamente, no que respeita ao 

desenvolvimento socioeconómico, ao ordenamento do território e ambiente. Com 

competência, no âmbito do planeamento e do desenvolvimento, para participar em 

associações de desenvolvimento regional e de desenvolvimento do meio rural. Também com 

competência, no âmbito consultivo, de apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 

apoio a atividades de interesse municipal. O Município de Vagos, adiante designado por 

Município, é aqui representado pelo seu Presidente, Silvério Rodrigues Regalado. 

 Considerando a importância e as ligações agrícolas e gastronómicas existentes 

entre os municípios de Oliveira do Bairro e Vagos; 

 Considerando que o propósito da CALCOB, assenta na promoção e 

disponibilização de um apoio técnico sério, competente e de proximidade ao Agricultor da 

região, colocando produtos agrícolas de elevada qualidade no mercado; 

 Considerando que o propósito da Confraria, assenta na promoção e divulgação 

de um produto agrícola característico da região: a abóbora; 

 Considerando que o propósito do Município, assenta no desenvolvimento 

socioeconómico, na participação em associações de desenvolvimento regional, com vista a 

apoiar as atividades de interesse municipal; 

 Considerando que a colaboração e partilha de conhecimentos podem gerar 

sinergias e enriquecer o desempenho de cada uma das estruturas; 

 Considerando a intenção de todas as outorgantes no desenvolvimento de laços de 

cooperação que permitam melhorar os serviços prestados por cada uma; 

 E considerando o estipulado nas alíneas u) e ff) do número um, do artigo 33º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 
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é celebrado o presente protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições de cooperação 

entre a Confraria, a CALCOB e o Município, com vista à promoção e desenvolvimento dos 

produtos agrícolas e gastronómicos da região. 

Cláusula 2.ª 

Âmbito 

1. No âmbito da sua atividade e sempre que o considerarem conveniente, o primeiro, 

segundo e terceiro outorgantes, poderão estabelecer parcerias conjuntas no 

desenvolvimento de ações de sensibilização para as boas práticas agrícolas na defesa da 

produção da abóbora, na defesa do ambiente, através de ações de formação, workshops, 

feiras, seminários e colóquios. 

Cláusula 3.ª 

Competências da Confraria 

A Confraria compromete-se a:  

a) Colaborar com a CALCOB e o Município em atividades de sensibilização e 

outras, sempre que exista interesse mútuo; 

b) Potenciar, impulsionar e colaborar com os produtores do Município de Vagos na 

prestação de serviços de apoio para questões relacionadas com a produção da abóbora; 

c) Desenvolver outros projetos e atividades relacionadas com o objeto do presente 

protocolo, sempre que exista interesse mútuo. 

Cláusula 4.ª 

Competências da CALCOB 

  A CALCOB compromete-se, por via deste protocolo a: 

a) Informar os seus associados e público em geral da existência do presente 

Protocolo; 

b) Disponibilizar, dentro das suas possibilidades, um espaço, para atendimento 

aos produtores de Abóbora do Município de Vagos; 

c) Promover o contacto direto e frequente com os produtores do Município de 

Vagos na prestação de serviços de apoio para questões relacionadas com a produção da 

abóbora; 

d) Apoiar a Confraria e o Município em ações de sensibilização e outras, sempre 

que exista interesse mútuo; 

e) Garantir o escoamento da produção da abóbora de acordo com o contrato de produção 

efetuado com o produtor e consoante as necessidades de mercado. 

CLÁUSULA 5ª 

Competências do Município 

Por sua vez, o Município compromete-se a: 
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a) Colaborar com a Confraria e a CALCOB em atividades de sensibilização e 

outras, sempre que exista interesse mútuo; 

b) Informar os concidadãos em geral da existência do presente Protocolo; 

c) Desenvolver outros projetos e atividades relacionadas com o objeto do 

presente protocolo, sempre que exista interesse mútuo. 

CLÁUSULA 6ª 

Casos Omissos 

A resolução dos casos omissos, assim como a interpretação em caso de dúvida, das 

cláusulas constantes do presente Protocolo, serão efetuadas por acordo das partes.  

CLÁUSULA 7ª 

Período de Vigência 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua celebração e é válido por tempo 

indeterminado, podendo ser anulado por qualquer das partes, mediante pedido por escrito, 

com uma antecedência mínima de 30 dias, não assistindo a qualquer das partes o direito 

a qualquer indemnização, seja a que título for.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 23 de março de 2015: “ À 

Reunião de CM” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

senhor Presidente a outorgá-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o Gabinete de Apoio à Presidência - GAP, 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 A PRAIA DO LABREGO – PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA NA VIA PÚBLICA – PST 5 – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Plano de Sinalização Temporário, de 04 de março de 2015; --------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 13 de março de 2015, que a seguir se transcreve: -------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PST5 nas condições impostas pela CSO. A 

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

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de março de 2015: ----------------------- 
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“Aprovado nos termos da informação de CSO e nas condições nela impostas. 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 Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.- 

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

2 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – CONTA FINAL PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DPP, de 16 de março de 2015; ------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, arqº Pedro Castro, de 16 de março de 2015, que a seguir se transcreve: ---- 

“Sra Vereadora Sara Caladé: De submeter à apreciação/homologação da CMV.”. ------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de março de 2015: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final Provisória da Empreitada. ---- 

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

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

3 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – E 04/2014 - 

AUTOS DE SUSPENSÃO E DE RECOMEÇO DOS TRABALHOS ---------------------------------------- 

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

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 19 de março de 2015; ---------------------- 

 Auto de Suspensão e Auto de Recomeço de Execução de Trabalhos, de 10 e 18 de março de 2015, 

respetivamente; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 23 de março de 2015, que a seguir se transcreve: -------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De submeter os presentes autos (suspensão e recomeço dos 

trabalhos) à apreciação/homologar da CMV”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de março de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar os autos de suspensão e recomeço de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL N.º  595 – E03/2013 - PRORROGAÇÃO DE 

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

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

 Comunicação da empresa PaviAzemeis,  LDA,  de  15  de  dezembro  de  2014,  a solicitar uma 

prorrogação de prazo, que poderá ser graciosa, de 41 dias; ---------------------------------------------- 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 23 de março de 2015; ----------------------- 

  Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 24 de março de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé: Face aos atrasos verificados pode o Dono da Obra aplicar as 

sanções contratuais referidas no ponto 5 da informação. Deverá, ainda, ser notificado o 

empreiteiro a apresenta um plano de trabalhos modificado (com correspondentes planos de mão 

de obra e equipamentos), com a adopção das medidas necessárias à célere conclusão da obra.” 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aplicar as multas por violação dos prazos contratuais e 

notificar o empreiteiro para, querendo, se pronunciar nos termos do C.P.A. Mais deliberou, por 

unanimidade, notificar o empreiteiro a apresentar um plano de trabalhos modificado (com correspondentes 

planos de mão de obra e equipamentos), com a adoção das medidas necessárias à célere conclusão da obra.  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOÃO MORAIS MARTINS COSTA – MARIA ROSA ANDRÉ COSTA – ROSA DA 

CONCEIÇÃO MARTINS ABREU – ARMÉNIO DAS NEVES ABREU NOVO – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº343/82 – GAFANHA DA VAGUEIRA ---------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento de João Morais Martins Costa e outros, registado em 12 de agosto de 2014, a 

requerer “que seja retirado o artigo 105 que por lapso foi incluído e também porque no pedido de 

loteamento nº 343/82 não se fez referência ao referido artigo”; ------------------------------------ 

 Informação favorável da DGU, de 30 de setembro de 2014; -------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 30 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 
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“Sra Vereadora Eng.ª Sara Concordo com a retificação do lapso, face à informação prestada e 

nos termos do art. 148º do C.P.A. À consideração superior.” ------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de março de 2015: “Á Reunião de CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que o artigo 105 seja excluído do loteamento, 

de acordo com o parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE 

DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – PONTE DE VAGOS - RATIFICAÇÃO ------------------------ 

Presentes: 

 Requerimento de União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, com registo de entrada 

de 23 de março de 2015, relativo à obra de construção de infraestrutura de apoio a campo de 

futebol – bancadas cobertas, balneários e áreas complementares, localizado no Parque Desportivo 

José Maria Neto, Ponte de Vagos; ------------------------------------------------------------- 

 Pareceres: 

- Da Entidade Regional da RAN do Centro, de 27 de abril de 2011, que a seguir 

se transcreve: “Emitir parecer FAVORÁVEL condicionado”;   

- Da Divisão de Planeamento e Projetos, de 26 de março de 2015; 

- Do Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica, de 27 de março de 2015; 

- Da Divisão de Gestão Urbanística, de 27 de março de 2015; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Emite-se parecer prévio favorável condicionado a parecer favorável da ERRANC. À 

Reunião de CM para ratificar” 

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

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

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

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

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 nove minutos. --- 


