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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2016, de 16 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de junho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e um minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora, reuniu ordinariamente em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

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

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

Raquel Rodrigues Caladé e 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

O senhor Vereador eng.º João Domingues perguntou: --------------------------------------------------------------- 

 Sobre o desvio que foi feito no Pontão das Malhadas os carros ficam cheios de pó. Não haverá 

forma de melhorar aquele acesso? 

 Sobre a recolha de lixo como vai ser feito? Existem maus cheiros no Largo Parracho Branco. 

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

O Senhor Presidente esclareceu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a recolha de lixo a empresa irá começar, na próxima segunda feira, dia 20. Na Praia da 

Vagueira no passado fim de semana tentámos resolver a lavagem dos contentores e a mistura das 

águas que já lá estavam com as da limpeza deu origem a um cheiro pior; 
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 Sobre o Pontão das Malhadas, esta é uma obra que não tem timing certo para ser feita. Porque se 

dava mais jeito que fosse feita no inverno, não era possível com as chuvas. No verão causa estes 

constrangimentos. Sobre o pó foram colocadas várias hipóteses inclusive o alcatroamento do 

desvio ou uma rega bi–diária, pela qual se optou após consulta aos serviços. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu questionou porque é que o senhor Presidente tem adquirido alguns 

terrenos e nunca deu conhecimento a esta Câmara? Gostaria de obter uma resposta sobre este assunto até 

porque lhe parecem ser negociatas. Nunca poderá impugnar, se não tem conhecimento de nada. 

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

O Senhor Presidente esclareceu: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sendo jurista, e não querendo de forma alguma ensinar-lhe a lei, deveria preparar-se melhor. Há 

um conjunto de competências que são próprias da Câmara Municipal e são delegadas no 

Presidente. E há um conjunto de competências que são próprias do Presidente da Câmara. Gosta 

muito de usar o estilo porradista que lhe é característico e que não tem resultado. Esse espirito que 

a senhora tem é mal acolhido pelas pessoas. Não há nenhuma escritura que seja feita na Câmara 

Municipal que não seja pública. Todas as aquisições que a Câmara faz, até um determinado valor, 

são por delegação de competências do Presidente da Câmara. Não dá conhecimento disso nem de 

milhares de outras aquisições que se fazem ao longo do ano. Quando se fornece muita informação 

queixam-se de ser demais para ler e quando se limitam a seguir e a cumprir a lei a senhora acha 

que se deve ir para além da lei. Não faz nenhumas negociatas. Que fique claro que rejeito frontal 

e veementemente a acusação de negociatas. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos disse: ----------------------------------------------------------- 

 Não lhe parece que a sua ilustre colega tenha um espirito porradista. Não gostou da forma como 

respondeu à dr.ª Maria do Céu, pois está no exercício das suas funções e deve ser respeitada por 

isso; 



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

3 

 Não se queixam de informação a mais, mas sim, da falta dela. O envio de dossiês importantes, 

vastos, na véspera que não permite a sua análise com a seriedade que o cargo exige; 

 Existe uma grande confusão. Não há duvidas que foram alargadas as competências dos Presidentes 

das Câmaras. Mas não foi isso que foi colocado em causa. Um pedido de informação que o senhor 

é que decidiu negar. A Câmara deve ser transparente. Entende que não tem razão quando afirma 

não ter que dar informações. 

 Sobre Vagos conheceu uma terra muito bonita, pobre, mas arquitetonicamente harmoniosa. Fruto 

do exercício de funções autárquicas sucessivas agora é uma terra feia. Culpa os sucessivos 

governos autárquicos. Cresceu muito mal, não entendendo ser importante enumerar os erros. Mas 

dando como exemplo, o prédio onde se situa o seu escritório onde a altura do prédio não se 

compatibiliza com o tamanho da estrada, estrafega o centro da vila. Entende que todos sabem qual 

a ligação do Presidente na altura com o promotor da obra no momento da construção da obra. Isso 

é grave e não deve acontecer. Era uma terra muito harmoniosa e transformou-se. A adoção do 

Plano Estratégico foi um passo em frente, tardio. O senhor Presidente não tem culpa. Tem o mérito 

de ter promovido a realização desse plano. 

 Alerta para o que for possível cortar com as burocracias. 

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

O Senhor Presidente esclareceu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Todas as aquisições são feitas da mesma maneira e há um conjunto de plataformas nas quais são 

depositadas as informações que garantem toda a transparência. Não disse que não dava a 

informação. Existe uma grande confusão. Fornecerá as informações de acordo com o que está 

previsto no Orçamento de Estado. Se a senhora dr.ª entende que utilizar a palavra “negociata” não 

é ser porradista, possivelmente se fosse com a senhora Vereadora não pensaria assim.  

 Relativamente ao envio dos documentos para as reuniões de Câmara cumpre-se o que está 

estipulado na lei. 

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



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

4 

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria Vasconcelos, concordou com o senhor Presidente no excesso do 

termo «negociata» que a dr.ª Maria do Céu Marques utilizou. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu perguntou: ----------------------------------------------------------------- 

 Porque é que a Câmara Municipal comprou o quintal à irmã do senhor Adérito Neto, que foi 

candidato á União de Freguesias Vagos e Santo António, perto do armazém municipal? 

 Porque é que comprou quatro lotes de terreno na Av. João Grave? 

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

O Senhor Presidente esclareceu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre dois dos quatro lotes da Avenida João Grave estão integrados para uma possível permuta 

com a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, com vista à criação de uma bolsa de estacionamento 

no Bairro da Corredoura; 

 Sobre o quintal da irmã do Adérito Neto, era para alargamento dos armazéns. Neste momento 

temos uma proposta pendente que ainda não é concreta e a seu tempo será trazida aqui. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu, quis saber como foi alcançado o preço? Porque adquiriu quatro 

lotes de terreno na Av. João Grave, no valor de 62 mil euros cada lote e para quê? Sem saber o seu 

propósito? Comprou os lotes sem objetivos à vista? 

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

O Senhor Presidente esclareceu que os preços são de acordo com a avaliação das finanças, e as aquisições 

são determinadas com base nessa avaliação e uma margem negocial. De resto já respondeu às questões. 

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

O senhor Vereador eng.º João Domingues disse que sobre o Plano Estratégico entende que a partilha do 

investimento entre o lado público e o privado, é difícil do lado público. Sendo dois terços do lado privado 

e um terço do lado publico. Apesar dos empréstimos a juros muito baixos que estão previstos e redução do 

IMI, os 5% de redução no IRS apesar de todos esses incentivos, os arrendatários recuperam muito 

tardiamente o seu investimento. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – LOTES N.ºs 31, 59 e 60 – DOAÇÃO 

Presentes: 

 Informação da UAJ, de 09 de junho de 2016, que a seguir se transcreve:  

“§ 1º 

Enquadramento: 

1. Os lotes 31, 59 e 60, do alvará de loteamento nº 1/1994, de 10 de outubro (alterado pelas 

deliberações da Câmara Municipal de Vagos, de 08/06/2007 e 17/05/2011), situados na freguesia 

da Gafanha da Boa Hora, encontram-se registados em nome da Câmara Municipal de Vagos. 

2. Porém, no lote 31 está o cemitério, no lote 59 a Junta de Freguesia, e no lote 60 a (antiga) Casa 

do Povo, ou seja, todo este património está sob a jurisdição da Junta de Freguesia da Gafanha 

da Boa Hora. 

3. Pretende-se então regularizar o direito de propriedade que a Junta de Freguesia da Gafanha 

da Boa Hora detém sobre esses lotes, sendo que tal regularização poderá passar pela doação dos 

mesmos a essa autarquia.  

4. Os lotes objeto de doação, todos situados em Dunas de Vagos, freguesia da Gafanha da Boa 

Hora, têm as seguintes características: 

a) Lote nº 31 – Terreno destinado a construção urbana – Equipamento (Cemitério), confronta do 

Norte, Nascente e Poente, com arruamento, e do Sul com verde uso público, percurso pedonal e 

ciclável, com a área de 12664 metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Vagos sob o número 2400/20071008, e inscrito na matriz sob o número 2964, com o valor 

patrimonial de duzentos e oitenta e três mil euros; 

b) Lote nº 59 – Terreno destinado a construção urbana – Equipamento (Junta de Freguesia), 

confronta do Norte com o lote nº 58, do Sul com o lote nº 60, do Nascente com o lote nº 57, e do 

Poente com verde uso público e arruamento, com a área de 484 metros quadrados, descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 2428/20071008, e inscrito na matriz 

sob o número 2993, com o valor patrimonial de cinco mil, quinhentos e sessenta euros; 

c) Lote nº 60 – Terreno destinado a construção urbana – Equipamento (Casa do Povo), confronta 

do Norte com o lote nº 59, do Sul com o lote nº 61, do Nascente com o lote nº 57, e do Poente com 

verde uso público e arruamento, com a área de 1112 metros quadrados, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Vagos sob o número 2429/20071008, e inscrito na matriz sob o número 

2994, com o valor patrimonial de dezanove mil, seiscentos e quarenta euros. 

§ 2º 

O Direito 

5. A matéria sobre doação rege-se pelos artigos 940º a 979º, do Código Civil, e define-se como 

sendo “o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu património, 

dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume uma obrigação, em benefício do 

outro contraente”, sendo que a doação de coisas imóveis só é válida se for celebrada por escritura 

pública (nº 1, artigo 947º). 

6. No âmbito das autarquias locais, e no que diz respeito aos Municípios, a competência para 

alienar ou onerar bens imóveis, cabe à Câmara Municipal, por força do disposto na alínea g), do 

nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), estando essa 

competência vinculada a prévia autorização da Assembleia Municipal, caso o valor do imóvel 

seja superior a 1000 vezes a RMMG, o que não é o caso, uma vez que o valor patrimonial total 

dos prédios objeto da doação é inferior (1)(2).  

7. Porém, em sede de apreciação e fiscalização, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações (alínea j), do nº 1, do artigo 25º, do RJAL), como é o caso, pelo que 

deverá a doação ser objeto de aprovação pela Assembleia Municipal de Vagos. 

8. No âmbito das autarquias locais, e no que diz respeito às Freguesias, a competência para 

aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário, cabe à Assembleia de Freguesia, 

por força do disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 9º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro (RJAL), pelo que a aceitação da doação carece de deliberação da Assembleia de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora.  

§ 3º 

Parecer 

9. Assim, sou de parecer que deverá a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal a 

doação, à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, dos lotes 31, 59 e 60, do loteamento 

titulado pelo alvará nº 1/1994, de 10 de outubro (que inclui 2 alterações/aditamentos). 

É o que se me oferece dizer sobre o assunto, s.m.o.. 

Vagos, 9 de junho de 2016. 
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Anotações: 

(1) – A RMMG – A Retribuição Mínima Mensal Garantida para o ano de 2016 é € 530,00, 

pelo que compete ao órgão executivo deliberar sobre imóveis até ao valor de €530,00 x 1000 = € 

530.000,00 (quinhentos e trinta mil euros) 

(2)  – O valor patrimonial dos prédios objeto de doação é de €308.200,00, assim 

discriminado: 

- Lote nº 31 –  € 283.000,00; 

- Lote nº 59 –  €     5.560,00; 

- Lote nº 60 –  €   19.640,00; 

Total………  -  € 308.200,00” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 13 de junho de 2016, que a 

seguir se transcreve: “À Reunião da CM.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a doação, à Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, dos lotes 31, 59 e 60, do loteamento titulado pelo alvará nº 1/1994, de 

10 de outubro (que inclui 2 alterações/aditamentos). 

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

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

3 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS e SANTA CATARINA – PARQUE 

DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – 

RETIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Informação da UAJ, de 01 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: 

“Tendo sido detetado um lapso de escrita, por repetição do número do artigo 3346 nas alíneas b) 

e c), do nº 3, da minha informação de 01/04/2016, sobre o assunto supramencionado, que 

sustentou a proposta de V.Exa., da mesma data, e transcritas para a ata da reunião camarária de 

08/04/2016, deverá tal erro ser retificado, por forma a conformar-se com o teor da inscrição 

matricial. 

Assim, deverá a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 174º, do Código do 

Procedimento Administrativo, retificar a deliberação camarária de 08/04/2016, por forma a: 

Em vez de se ler: 
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“ c) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com João Maria dos 

Santos Faneca Velho, Nascente com vala e Poente com Armindo dos Santos Faneca, com a área 

de 390 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco 

euros e trinta e nove cêntimos;” 

Deverá ler-se: 

“ c) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com João Maria dos 

Santos Faneca Velho, Nascente com vala e Poente com Armindo dos Santos Faneca, com a área 

de 390 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3348, com o valor patrimonial de cinco 

euros e trinta e nove cêntimos;” 

Mais informo V.Exa. que, em virtude deste assunto ter sido objeto de deliberação por parte da 

Assembleia Municipal, deverá também a Câmara Municipal deliberar remeter a presente 

retificação a aprovação da Assembleia Municipal.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 13 de junho de 2016, que a 

seguir se transcreve: “À Reunião da CM.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a presente retificação a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de junho de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 519.862,96 € (quinhentos e dezanove mil e oitocentos e sessenta e dois  euros e noventa e seis 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 12 

de maio a 09 de junho do ano 2016, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

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

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

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

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

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

 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TREPANELAS - II RESISTENCIA NOTURNA DE VAGOS ------ 

Presentes: 

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 09 de junho de 2016; 

 Informação de compromisso nº 3424, no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); ------- 

  Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 13 de junho de 2016: “À 

Reunião de C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Ciclismo Trepanelas o subsídio 

no valor de 6.500,00 € (seis mil euros). ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E SOGILUB – 

SOCIEDADE DE GESTÃO INTEGRADA DE OLEOS LUBRIFICANTES USADOS ----------------- 

Presentes: 
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 Informação do SRRU, de 27 de maio de 2016; ------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e a Sogilub, que a seguir se 

transcreve: 

“Entre: 

SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., com sede na 

Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2, Piso 6, Sala 4, Amoreiras, 1700-102 Lisboa, pessoa colectiva 

número 507026594 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o mesmo 

número, neste acto devidamente representada por Aníbal Vicente, na qualidade de Director 

Executivo com poderes para o acto, adiante designada por “SOGILUB”, 

E 

Município de Vagos, com sede em Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, pessoa coletiva nº 

506912833, neste ato representada por Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente 

de Câmara Municipal de Vagos, com poderes para o acto, adiante designada por CMV, 

Em conjunto designadas por “Outorgantes”, 

Considerando que: 

a) A SOGILUB é uma pessoa colectiva criada nos termos Decreto-Lei n.º 153/2003 de 11 

de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho), cujo objecto consiste na 

“prestação de serviços de gestão integrada de óleos lubrificantes usados, incluindo organização de 

recolha, transporte, armazenagem, seu tratamento e valorização; realização de estudos, 

campanhas, promoções e acções de comunicação; desenvolvimento e manutenção informática de 

base de dados”, tendo sido licenciada como entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Óleos Usados (SIGOU), por decisão conjunta dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional e da Economia e Inovação, de acordo com o previsto no 

n.º 1, do artigo 11.º, do mencionado diploma legal; 

b) Em 30-04-2015, por via da publicação no Diário da República, 2ª Série, nº 84, do 

Despacho n.º 4383/2015, de 21 de Abril de 2015, dos Ministérios da Economia e do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia – Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e da Economia 

e do Ambiente, foi concedida à SOGILUB, uma nova licença para a gestão do SIGOU, válida até 

31 de Dezembro de 2019 – adiante apenas “Licença”; 

c) Nos termos da Condição Especial 6.2.1) da Licença, a SOGILUB pode promover 

sinergias, através de protocolos de colaboração e/ ou acordos com outras entidades, com vista ao 

cumprimento das metas de regeneração, reciclagem e de valorização identificados no subcapítulo 

1.3.1. da Licença; 
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d) A CMV, no exercício das suas competências, produz Óleos Lubrificantes Usados e vê-se, 

muitas vezes, na contingência de recolher Óleos Lubrificantes Usados depositados nas suas 

instalações, aos quais importa dar um destino adequado; 

e) Ambas Outorgantes reconhecem a necessidade de se impulsionar uma gestão 

ambientalmente equilibrada dos Óleos Lubrificantes Usados produzidos em Portugal, assegurando 

que o seu tratamento e reciclagem decorram no estrito respeito por todas as normas legais; 

É celebrado o presente Protocolo de Cooperação, nos termos da Condição Especial 6.2.1) da 

Licença, que se subordina aos considerandos anteriores e se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Objecto 

1. Pelo presente Protocolo, as Outorgantes pretendem estabelecer mecanismos de 

cooperação, com vista à gestão ambientalmente equilibrada dos óleos lubrificantes usados 

produzidos no Município de Vagos. 

2. Como tal, as Outorgantes acordam na colocação de 1 (um) reservatório que funcionará 

como local de recepção de Óleos Usados, adiante designados por oleões, e que será distribuído nas 

instalações do Armazém da Câmara Municipal de Vagos:  

a) Morada: Bairro São João, 3840-381 Vagos;  

3. A CMV aceita a propriedade dos oleões e assume, por si e por todos os seus 

trabalhadores e colaboradores toda a responsabilidade inerente à propriedade, detenção e bom uso 

dos mesmos, os quais lhe são cedidos em bom estado de conservação e aptos ao fim a que se 

destinam. 

4. Considerando que os óleos usados provenientes dos cidadãos ficam abrangidos pelo 

SIGOU, a título residual, os oleões cedidos à CMV podem receber os mesmos, em respeito pelas 

responsabilidades e garantias infra.  

5. A SOGILUB fica expressamente excluída de qualquer responsabilidade ambiental ou 

outra decorrente do uso dos oleões para fim diverso daquele a que se destinam, bem como, por 

qualquer responsabilidade decorrente da falta de boa conservação, manutenção e vigilância dos 

mesmos. 

Cláusula Segunda 

Acções a desenvolver pela SOGILUB 

No âmbito do presente Protocolo, a SOGILUB compromete-se a: 

a) Participar, de acordo com as suas disponibilidades e no âmbito das suas competências, 

em acções de formação/ informação/ divulgação promovidas pela CMV e para as quais a sua 

colaboração venha a ser solicitada; 



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

12 

b) Colaborar em acções de formação ou informação identificadas pela CMV como 

importantes para a promoção de comportamentos tendentes à melhoria da recolha, segregação e 

encaminhamento dos resíduos; 

 

c) Disponibilizar 1 (um) oleão, para a colocação no local identificado número dois da 

Cláusula Primeira supra; 

d) Garantir a recolha dos óleos usados produzidos, de acordo com os requisitos legais em 

vigor, e manter o registo actualizado dos números relativos à quantidade de óleos recolhidos no 

local de entrega acima identificado, para fins estatísticos. 

Cláusula Terceira 

Acções a desenvolver pela CMV 

1. No âmbito do presente Protocolo, a CMV compromete-se a: 

a) Divulgar e informar, quer os seus colaboradores, quer o público em geral, sobre o 

correcto encaminhamento a dar aos óleos usados produzidos, de acordo com a legislação e 

regulamentação existente e a que, durante a execução do presente Protocolo, venha a ser publicada; 

b) Garantir que os oleões cedidos pela SOGILUB são usados exclusivamente para a 

armazenagem de óleos lubrificantes usados; 

c) Garantir que os referidos oleões são colocados e mantidos em locais devidamente 

controlados de modo a permitir o acesso condicionado de cidadãos apenas para os fins de entrega 

de óleos lubrificantes usados; 

d) Garantir a realização das operações necessárias à manutenção dos oleões em bom 

estado de conservação, bem como assegurar o encaminhamento dos mesmos para destino final, 

atendendo a que estes são construídos em material reciclável, findo que seja o seu período útil de 

vida, suportando todos os inerentes custos; 

e) Garantir a colocação dos oleões em local que respeite as normas de segurança e 

ambiente, entre outras, segregado e identificado, coberto, com boa visibilidade, adequada 

ventilação e acessibilidade, protegido contra impactos, afastado de fontes de ignição (proibição de 

fumar e foguear), com solo impermeável, fácil acesso frontal, provido de meios de protecção e 

combate a incêndio e Kit de absorção de derrames; 

f) Assegurar a limpeza e funcionalidade do local onde se situam os oleões, para que a recolha do 

óleo usado aí decorra de forma rápida e segura; 

g) Garantir o registo permanente dos serviços produtores de óleos usados e cidadãos que 

fazem as entregas de modo a permitir à SOGILUB a identificação dos respectivos mesmos em caso 

de contaminação dos óleos usados entregues; 
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h) Garantir o bom acondicionamento dos oleões e respetiva segurança contra impactos e 

derrames e assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pelas autoridades para os locais de 

colocação dos oleões; 

i) Garantir a correcta recepção dos óleos entregues pelos serviços produtores de óleos usados e 

cidadãos e o controlo do nível do depósito; 

j) Solicitar a recolha atempada dos óleos usados armazenados nos oleões ao recolhedor indicado, 

a cada momento, pela SOGILUB; 

k) Obter os dados exactos de georreferenciação dos oleões a fim dos mesmos poderem estar 

devidamente identificados, entre outros, no site da SOGILUB; 

l) Cumprir a legislação em vigor para a gestão deste tipo de resíduo. 

2. No âmbito do SIGOU, a CMV é responsável pela correta armazenagem dos óleos usados 

nos oleões acima identificados, nos termos da legislação em vigor e boas práticas ambientais 

vigentes.  

3. A CMV compromete-se a não permitir a mistura nos óleos lubrificantes usados de 

quaisquer outros produtos. Os depósitos e locais de armazenagem dos óleos usados terão de 

permitir a sua recolha por aspiração para o camião cisterna em condições de segurança. 

4. Nos casos em que sejam identificadas situações de não conformidade com as disposições 

legais aplicáveis no local de produção/recolha, é da total responsabilidade da CMV, o 

encaminhamento para destino final dos resíduos, bem como os custos associados à sua gestão 

adequada nos termos da legislação em vigor, devendo a decisão acerca do encaminhamento para 

destino final adequado ser tomada em conjunto com a SOGILUB. 

Cláusula Quarta  

Avaliação 

1. A CMV e a SOGILUB poderão realizar, uma reunião anual com vista a avaliar os 

resultados do presente protocolo, cuja data, local e hora será a acordar entre as Outorgantes. 

2. A CMV ficará disponível para reunir mediante solicitação da Sogilub, podendo 

igualmente, quando se justificar solicitar reunião à mesma. 

3. Os oleões cedidos à CMV poderão ser objeto de verificação por uma entidade externa 

idónea indicada pela Sogilub, nos termos e para os efeitos das auditorias previstas na Licença. 

Cláusula Quinta  

Comunicações 

1. Todas as comunicações entre as Outorgantes a efectuar ao abrigo do presente Protocolo 

devem ser efectuadas por escrito, mediante carta ou e-mail, para as respectivas moradas das 

outorgantes a seguir indicadas: 

SOGILUB-Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. 

Telefone: 213802040 
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Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2, Piso 6, Sala 4 – Amoreiras 

1070-102 Lisboa 

Email: geral@ecolub.pt  

Câmara Municipal de Vagos 

Rua da Saudade 

Telefone: 234799600 

Email: geral@cm-vagos.pt  

2. Quaisquer alterações aos endereços indicados no número anterior apenas se tornarão 

efectivas após a recepção pelas Outorgantes da respetiva comunicação escrita. 

                                                                                 Cláusula Sexta  

Aditamentos 

Todos os aditamentos ao presente Protocolo farão parte integrante do mesmo e deverão constar 

de documento escrito e assinado por ambas as Outorgantes. 

Cláusula Sétima 

Confidencialidade 

1. As Outorgantes comprometem-se a manter toda e qualquer informação e/ou 

documentação obtida e correspondência trocada, classificada pela entidade emissora de 

confidencial, na mais estrita confidencialidade. 

2. Exceptuam-se do disposto no número antecedente as situações de litígio em que seja 

necessário apresentar documentos e revelar informações para efeitos de defesa dos direitos e 

interesses da Parte Outorgante. 

3. A obrigação de confidencialidade manter-se-á mesmo após o termo de vigência do 

presente protocolo. 

Cláusula Oitava 

Duração 

O presente Protocolo inicia a produção dos seus efeitos na data da respectiva assinatura e durará 

até ao final do actual período de licença da SOGILUB. 

Cláusula Nona  

Resolução 

O presente Protocolo pode ser resolvido a todo o tempo por qualquer uma das Outorgantes, com 

base no seu incumprimento. 

Cláusula Décima 

Exercício de Direitos 

Fica desde já estabelecido que o não exercício imediato ou o atraso no exercício de qualquer direito 

ou faculdade previsto no presente Protocolo por qualquer uma das Outorgantes não determina 

mailto:geral@ecolub.pt
mailto:geral@cm-vagos.pt
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renúncia ao mesmo ou preclusão do direito de o exercer, mantendo a Parte em causa o direito de a 

qualquer momento exercer o respectivo direito ou faculdade. 

Cláusula Décima- Primeira 

Foro 

1. As Outorgantes comprometem-se a envidar todos os esforços para chegarem a soluções 

concertadas e amigáveis no caso de surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à validade, 

interpretação ou execução do presente Protocolo.  

2. Caso as Outorgantes não consigam resolver os diferendos nos termos do número 

antecedente, o litígio resultantes da validade, interpretação ou execução do presente Protocolo 

deverá ser dirimido nos tribunais da comarca de Lisboa, com renúncia expressa a quaisquer outros. 

Feito em Lisboa aos __ de _____ de 2016, em duas vias, ambas valendo como originais, 

devidamente rubricadas e assinadas, ficando uma na posse de cada uma das Outorgantes.” 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de maio de 2016: “À Reunião de Câmara, 

para aprovação do protocolo.”  

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

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

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

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

8 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

8.1. CAFETERIA – VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO --------- 

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

 Requerimento de Lifratel-Cafeteria Ldª, de 20 de abril de 2016, solicitando que o horário de 

funcionamento do seu estabelecimento, denominado «CAFETERIA», sito em Vagos, seja 

alargado como segue: 

                          *  De sexta -feira, sábado e véspera de feriado e feriado, das 02H00M às 04H00M; 

 Informação da UAJ, nº 11/MMD/2016, de 25 de maio de 2016;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2016: “ À Reunião da CM.“  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir a pretensão. ------------------------------------------------------------ 

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

8.2. CAFÉ KANIMAMBO – GAFANHA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Alberto Caçoilo Gregório, de 03 de maio de 2016, solicitando que o horário 

de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «KANIMAMBO», sito em Gafanha da 

Vagueira, seja alargado como segue: 

                          * Todos os dias dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2016, até às 04H00M; 

 Informação da UAJ, nº 10/MMD/2016, de 25 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2016: “ À Reunião da CM“  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, notificar o requerente nos termos do artigo 121º do CPA, para se 

pronunciar, querendo, sobre a intenção de indeferir o requerido alargamento horário. ------------------------- 

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

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

8.3. CASABLANCA LOUNGE BAR – PRAIA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ritual Sereno, Lda, representado por Gilberto Martins Sarabando de 13 de maio 

de 2016, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado 

«CASABLANCA LOUNGE BAR», sito em Praia da Vagueira, seja alargado como segue: 

* Todas as sextas -feiras, sábado e vésperas de feriados até às 04H00M, nos meses de      

junho, julho, agosto e setembro de 2016; 

 Informação da UAJ, nº 19/MMD/2016, de 02 de junho de 2016; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de junho de 2016: “ À Reunião da CM“  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir a pretensão. ------------------------------------------------------------ 
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Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.------------------------------------ 

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

8.4. LOGUBI BAR – OUCA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ---------- 

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

 Requerimento de Gaspar Jorge Ferreira Gravato, de 05 de maio de 2016, solicitando que o horário 

de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «LOGUBI BAR», sito em Ouca, seja 

alargado como segue: 

* Todas as sextas -feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, até às 

04H00M; 

 Informação da UAJ, nº 18/MMD/2016, de 02 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de junho de 2016: “ À Reunião da CM“  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir a pretensão. ------------------------------------------------------------ 

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

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

9 – PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA 

PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO. 

 1 LUGAR PARA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – 

ENGENHARIA FLORESTAL; 

 1 LUGAR PARA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – 

CONTABILIDADE. 

 Presente propostas da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 e 08 de junho de 2016, respetivamente 

relativa ao recrutamento de dois técnicos superiores. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 30º da LTFP, conjugado com o 

disposto no artigo 9º do Decreto – Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, a abertura do procedimento concursal 

comum, visando o recrutamento de: 
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 um Técnico Superior, da área de Engenharia Florestal, para integrar o Gabinete Técnico Florestal; 

 um Técnico Superior, da área de Contabilidade, para integrar o Serviço de Contabilidade da 

Divisão Financeira;  

Tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado.  

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

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

10 – OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO – QUIOSQUE FLORES E HORTICULAS – LARGO 

PARRACHO BRANCO – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento apresentado por Lídia Regina Almeida Silva, em 02 de junho de 2016; 

 Informação do GMA, de 06 de junho de 2016; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de junho de 2016: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em virtude de a pretensão respeitar o 

Regulamento de Ocupação do Espaço Publico. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques. ----------------------------

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

11 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES -------------------------------------- 

11.1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO DE TIPOLOGIA T2 ---------------- 

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

 Requerimento de 5 de maio de 2016, apresentado por Pedro Miguel Grave da Silva;  

 Informação do Serviço de Ação Social, de 27 de maio de 2016; --------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 01 de junho de 2016: “ À Reunião de 

Câmara. Para aprovar o presente contrato”.  ------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

19 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar o contrato de arrendamento para o apartamento 

situado no Bairro dr. Pedro Guimarães, tipologia T2, Bloco E, 2º andar esquerdo, em nome de Isabel 

Cristina Grave da Silva, pelo valor de 222,25 €. 

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

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

12 – ADASMA – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA – OCUPAÇÃO 

DE ESPAÇO PÚBLICO – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail da ADASMA - Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 25 de maio de 2016, solicitando autorização de ocupação de espaço 

na via pública e isenção das respetivas taxas; -------------------------------------------------------------- 

  Informação do GMA, de 07 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“ De acordo com o disposto no nº1 , do artigo 26º, do Capitulo III, º do Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas  do Município de Vagos, as pessoas coletivas estão isentas do  

pagamento de taxa. Contudo, segundo o nº11 do mesmo artigo, as isenções não dispensam a 

emissão das licenças devidas, sendo neste caso necessário autorizar a emissão de licença para 

a Ocupação do Espaço Público com a unidade móvel de recolha de sangue. Mais se informa 

que o valor isentado com a Ocupação do espaço Publico é o seguinte : Outras Ocupações do 

Solo (por m2 e por dia) -5,03€ x 2 dias x 36m2 = 362,16€”; ------------------------------------------ 

 Valor das taxas (GMA) = 362,16 € (trezentos e sessenta e dois euros e dezasseis cêntimos); ------ 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a OEP (Ocupação de Espaço Público) e isentar 

do pagamento de taxas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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13 – ISENÇÃO DE TAXAS - FESTA ANUAL DO RIO TINTO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas e Irmandade de Santa Maria Madalena do Rio Tinto, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 de maio de 2016, solicitando a isenção de 

pagamento de taxas das licenças de arraiais, bailes e lançamento de artifícios pirotécnicos; ------- 

 Informação da UAJ nº13/MMD/2016, de 03 de junho de 2016; ---------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 93,54 € (noventa e três euros e cinquenta e quatro cêntimos); ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. ----------------------------- 

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

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

14 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM O NEVA – NUCLEO 

EMPRESARIAL DE VAGOS NO AMBITO DA GESTÃO DE ATIVIDADES DA EPOCA 

BALNEAR 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA – Núcleo Empresarial 

de Vagos, que a seguir se transcreve: 

“Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não 

conseguiu entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear 

no Município de Vagos, por concurso, uma vez que os mesmos ficaram desertos; 

Considerando que, em face do sucesso adquirido ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

“Bandeira Azul”, face à fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos 

primeiros socorros, da vigilância, dos nadadores-salvadores, da vigilância noturna, tudo em prol 

dos utilizadores; 



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

21 

Considerando porém, as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar uma tarefa 

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para a cobrança de receita e despesa a ela 

associadas; 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2016, poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial; 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias da 

área do município nas melhores condições de segurança; 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de funcionamento 

durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de praia, 

vigilância noturna, gestão dos nadadores-salvadores; 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transatos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias 

da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

Entre: 

1 - O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, com sede na Avenida da Saudade, 

3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por ……………………, na qualidade de 

…………………………… da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante; 

e 

2 - O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, titular do estatuto de 

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

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

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

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 

Nos termos das alíneas u) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2016, 

designadamente:  

a) Vigilância com nadadores-salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

b) Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão; 

c) Vigilância noturna da praia do Areão; 

d) Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira; 

e) Outras intervenções a definir por ambas as partes 
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Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa do objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente 

protocolo é o período da Época Balnear 2016, que se fixa entre 22 de junho a 09 de setembro de 

2016.  

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

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

programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 60.000,00€ (Sessenta mil euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

- Até 30 de junho                    10.000,00€ 

- Até 31 de julho                   15.000,00€ 

- Até 31 de agosto    15.000,00€ 

- Até 30 de setembro    10.000,00€ 

- Até 31 de outubro    Valor remanescente que vier a ser 

      apurado 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Gerir a vigilância e segurança das praias; 

b) Gerir a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, respeitando 

e fazendo respeitar a regulamentação sobre concessões de praias; 

c) Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

d) Assegurar parcerias que permitam o bom funcionamento da segurança dos veraneantes 

e das pessoas que acedem às praias; 

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre atividades em questão, nomeadamente o 

respeito pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o pagamento das 

respetivas despesas não cobertas pelas receitas auferidas; 

f) Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2016, um Relatório das Atividades desenvolvidas 

e as Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

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

NEVA não cumpra: 
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a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 

Cláusula 7.ª 

Controlo 

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

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

Cláusula 8.ª 

Revisão 

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

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

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

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

termos da lei.” 

  Informação da UAJ, de 13 de junho de 2016, que a seguir se transcreve:  

“ - Não vejo inconveniente na aprovação do Protocolo. – Deverá a Divisão Financeira proceder 

à cabimentação orçamental.” 

 Informação de compromisso nº 3434, no valor de 60.000,00€ (sessenta mil euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 13 de junho de 2016, que a seguir se 

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

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

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

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

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

15 – COMISSÕES DE VISTORIAS --------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de junho de 2016, que a seguir se 

transcreve: 

“Considerando a necessária adaptação a alguns novos normativos legais; 

Considerando a necessidade de chamar outros técnicos superiores à atividade de realização de vistorias; 

Proponho: 
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Comissões de Vistorias a realizar por técnicos da Câmara Municipal 

 

1 - Utilização de edifícios 

Efetivos 

 Eng.ª Guida Caniceiro - Coordenador 

 Eng.º André Nunes 

 Arqt.º Rogério Silva 

 Comandante Operacional Municipal 

Suplentes 

 Eng..ª Ana Cláudia 

 Eng.º José Silvestre 

 Arqt.º Manuel Tavares  – Substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos 

 

2 – Segurança, Salubridade e Arranjo Estético 

2.1 – Segurança 

Efetivos 

 Eng.ª Ana Cláudia – Coordenador 

 Eng.º José Silvestre  

 Comandante Operacional Municipal 

Suplentes 

 Eng.º João Bio 

 Eng.ª Guida Caniceiro - Substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos 

2.2 – Salubridade 

Efetivos 

 Eng.ª Isabel Rosado – Coordenador 

 Dr.ª Helena Sousa 

 Eng.ª Sónia Lourenço 

Suplentes 

 Eng.º João Bio 

 Eng.ª Gabriela Cabano - Substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos 
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2.3 – Arranjo Estético 

Efetivos 

 Arqt.º Pedro Castro – Coordenador 

 Arqt.º Manuel Tavares  

 Arqt.º Rogério Silva 

Suplentes 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

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

impedimentos 

 

3 - Obras de Urbanização 

Efetivos 

 Eng.º José Silvestre - Coordenador 

 Eng.º João Bio 

 Eng.º André Nunes 

Suplentes 

 Eng.ª Ana Cláudia 

 Eng.ª Guida Caniceiro - Substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos 

 

4 – Alojamento Local 

Efetivos 

 Eng.ª Gabriela Cabano - Coordenador 

 Eng.º André Nunes 

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes 

 Eng.º João Bio 

 Técnica Superior Catarina Ribeiro - Substitui o Coordenador nas 

suas faltas ou impedimentos 

 

5 – Recintos de Diversões Aquáticas – Vistoria da responsabilidade do IPDJ 

Representante da Câmara Municipal 

Efetivo 

 Técnico Superior Filipe Pedro 

Suplente 
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 Eng.º José Silvestre 

 

6 – Espaços de Jogo e Recreio 

Efetivos 

 Técnico Superior Filipe Pedro 

 Comandante Operacional Municipal 

Suplente 

 Eng.º José Silvestre 

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;” 

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

Caladé. 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – FASE III 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Plano de Sinalização Temporária; ---------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DPP, de 19 de maio de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: “ De aprovar o presente 

“Plano de Sinalização Temporário – Fase III “ nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Empreiteiro, 

Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra. ---------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de maio de 2016: “ Aprovado o 

presente “Plano de Sinalização Temporário - Fase III “ conforme e nas condições de validação 

técnica da CSO. Comunique-se aos interessados. À Reunião da CM para ratificação.” ------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º E02/2013 – AUTO DE 

SUSPENSÃO Nº 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de suspensão nº 2, de 09 de março 2016; ------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPP, de 18 de maio de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: “Junto se anexa o auto de 

suspensão nº 2 para efeito de apreciação/homologação da CMV.”------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2016: “  À Reunião da CM”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de suspensão. ---------------------------- 

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

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

3 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º E02/2013 – AUTO DE REINÍCIO 

DOS TRABALHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de reinício dos trabalhos, de 09 de maio 2016; ----------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 19 de maio de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: “Junto se anexa o auto de 

reinício dos trabalhos para efeito de apreciação/homologação da CMV.”---------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2016: “ À Reunião da CM”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de reinício dos trabalhos. -------------- 

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

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

Regressou à sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques. -------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

4 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595 – PROC.º E03/2013 – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ---------------- 

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

 Comunicação da empresa Pavi Azeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda, de 11 de abril de 2016, 

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

 Auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, de 11 de maio 2016; --------------------------- 

 Informação da DPP, de 24 de maio de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: “ Não deverá o Dono da 

Obra autorizar a liberação parcial da caução prestada face ao  teor da presente informação 

técnica.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2016: “ À Reunião da CM”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não autorizar a liberação da caução de acordo com o 

parecer técnico e notificar o adjudicatário, Pavi Azeméis, Lda. ---------------------------------------------------- 

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO DA EM590 – PROC.º E01/2016 - RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA 

DA ROCHA - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 inuta Contrato Escrito de Empreitada; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 07 de junho de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 07 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: “ De aprovar a presente 

minuta do contrato.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 07 de junho de 2016: “ Aprovo. À 

Reunião da Câmara para ratificar.”  

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 
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C – GESTÃO URBANISTICA 

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

1 – ANIDAPORT – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, UNIPESSOAL, LDA - ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º255 - A/97 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO --------------------------- 

Presentes: 

 Informação da DGU, de 23 de maio de 2016; 

 Parecer da CDGU, de 23 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo com a 

informação prestada pelo sr. arq. Deverá notificar-se a requerente nos termos dos pontos 2.e 

4.Quanto ao ponto3., que remete para o ponto 2.da informação de 18/5/16 da DPP, deverá 

submeter-se a deliberação da Excª CM. À consideração superior.”   

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 06 de junho de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura proposta para o edifício. 

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

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

2 – HOUSETEL UNIPESSOAL, LDA – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS LOTE 12 E 13 – 

PROC.º46/16 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento da empresa Housetel Unipessoal, Lda, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 02 de maio de 2016, apresentando alterações ao processo de obras nº 46/16; ------- 

 Informação da DGU, de 09 de junho de 2016; 

 Parecer da CDGU, de 09 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: “Conforme alínea a) do 

ponto V da informação prestada pelo  Arq. Rogério e pontos 3 e 4 da informação do Planeamento, 

datada de 10/5/16,deverá ser submetido o processo a deliberação da Exmª CM, quanto à 

autorização da agregação das parcelas 12 e 13 (nº2 do artigo 7º do Regulamento do PPZIV) e 

quanto à aceitação da justificação da altura do edifício (alínea b) do nº1 do art.º8º).Sendo 



 

 

Ata n.º 13/2016, de 16 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 
 

30 

favorável a deliberação que vier a ser tomada em reunião de CM, cumpre informar que: - Quanto 

ao ponto V, à alínea b) e à nota 1 da informação infra, salvo melhor opinião, julgo que o projeto 

respeita o polígono máximo de implantação definido na planta de síntese, tendo em conta o 

disposto no nº3 do artigo 7º conjugado com a alínea b) do nº 1 do art. 8º do regulamento do 

PPZIV.À consideração superior; - Deverá ser notificada a requerente da decisão tomada quanto 

ao ponto anterior e ainda, nos termos das alíneas a) e b) ao ponto VII e a) do ponto VIII da 

informação infra; - Deverá remeter-se à srª engª Gabriela para informar.”   

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 09 de junho de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a agregação das parcelas 12 e 13 do Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos e ainda aceitar a altura proposta para o edifício, tudo considerando 

os fundamentos apresentados e os pareceres técnicos. 

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

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

3 - ALIRIO SANTOS – VIGIA – SANTO ANDRÉ - PROC.º 53/15 - ALINHAMENTO DE MURO - 

Presentes: 

 Requerimento de Alírio dos Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de 

abril de 2016, apresentando exposição referente ao alinhamento de muro de vedação ao processo 

de obras nº 53/15;  

 Informação da DGU, de 22 de abril de 2016; 

 Parecer da CDGU, de 09 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: “Recebi hoje (26/5/16) a 

informação do sr. arq. Manuel. Remete-se para a informação do Planeamento prestada em 

20/4/16. À consideração superior.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de junho de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o alinhamento requerido.  

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra:  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, Arlindo Neves disse: 

  Sente-se honrado com a presença de todos; 

 Agradece a doação dos lotes 31,59 e 60. Referiu ser um dia histórico para esta Freguesia que 

fica mais valorizada; 

 Refere o projeto para o cemitério e a sua deslocação recente ao Canada e Estados Unidos para 

angariar fundos; solicita brevidade no registo destas propriedades 

 Agradece as obras no estradão de Calvão; 

 É urgente a ciclovia entre Vagos –Vagueira, Costa Nova –Vagueira; 

 Lombas necessárias entre a escola agrícola e a casa do povo; 

 Solicita cedência de material para as águas pluviais. 

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

O senhor Nelson Costa para: 

 Agradecer ao executivo por fazer este tipo de reuniões e manifestar a sua satisfação pelos pontos 

aprovados; 

 Sobre o património da Junta de Freguesia que ficou mais rica; 

 Sobre a vigilância da praia entende estarem a dificultar os cursos de nadadores salvadores. Devem 

ser dadas as condições, deveria existir mais flexibilidade. Os municípios que tem costa litoral 

deveriam unir-se para aligeirar as condições e tornar menores as exigências que dificultam o 

normal decorrer da época balnear; 

 Sobre o estradão de Calvão fica satisfeito com a solução. 

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

O senhor Alírio de Matos para: 

 Saber quem protege o ser humano? Existe proteção para tudo e para os humanos? Refere 

protegem-se os cães, os ciclista… 

 Refere as contas exageradas das faturas da água; 

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

O senhor Presidente da Câmara esclareceu: 

 À questão da AdRa já respondeu anteriormente, foi uma opção do município e sair tem muitos 

custos; 
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 A descentralização das reuniões pondera-se numa próxima fase novo horário para que permita 

maior participação; 

 O estradão de Calvão em primeira instância era o ICNF que deveria intervir, necessitamos de 

autorização para fazer algo; 

 A junção dos municípios para defender a orla costeira é um exercício que os Municípios tentam 

fazer. 

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

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 doze horas e seis minutos. -----

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

 


