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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2016, de 18 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de agosto de dois mil e dezasseis, pelas quinze horas e dez minutos, no edifício da Câmara 

Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, 

sob a presidência do senhor Vice-Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e com a 

presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, dr.ª Maria Lúcia 

Alves Costa Vieira, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião o senhor Diretor do Departamento de Gestão 

de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, António Manuel Costa de Castro. ------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das 

competências que foram delegadas, na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivo de férias. ------------------------------------ 

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, que se fez substituir pela 

senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira. -------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 11, 12 e 13, de 19 de maio, 02 e 16 de junho de 2016, respetivamente. 

Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 
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Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, não votou a proposta da ata n.º 11/2016, de 19 de maio, 

pois não esteve presente na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo mesmo motivo as senhoras Vereadoras, eng.ª Sara Caladé e dr.ª Ana Maria Vasconcelos, não votaram 

a proposta da ata n.º 12/2016, de 02 de junho. ------------------------------------------------------------------------ 

De igual modo a senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, não votou a proposta de ata n.º 

13, de 16 de junho, pois não esteve presente na reunião. ------------------------------------------------------------ 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de agosto de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 444.244,24 € (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro euros e vinte 

e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 28 

de julho a 05 de agosto, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 31 de julho a 05 de 

agosto, ambos de 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – ASSOCIAÇÃO SURFISTAS 

DE VAGOS – NIGHT DROP – SURF NOTURNO 2016 --------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve: ------- 

«Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que o Associação de Surfistas de Vagos, doravante designada por ASV, é uma entidade com 

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

desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ASV no dia 20 de agosto de 2016 “ASV Night Drop – Surf Noturno 

2016” tem caráter pontual e que, apesar de não ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 18º 

do PMAAD, tal não comprometeu o apoio a atribuir com vista à organização da atividade; 

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

pontuais; 

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

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ASV, o seguinte 

apoio: 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico/técnico 

Apoio 

financeiro 

 ASV 

 

- Cedência e montagem de andaimes e 

projetores de iluminação 

- Presença de eletricista durante o 

evento 

- Cedência e montagens de 8 

tendas/expositores 

- Cedência de ecopontos 

- Cedência de 4 mesas e 10 cadeiras  

- Cedência de 1 pórtico 

- Cedência de 10 grades 

- Cedência de pufs 

- Cedência de 6 estrados de madeira 

1 500,00€ 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários 

nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.» 

 Informação de Compromisso n.º 4349, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e 

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

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – 

PARADA DE CIMA – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – RATIFICAÇÃO --- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 de julho de 2016, requerendo a isenção 

de taxas relativamente aos festejos em Parada de Cima, em honra de Nossa Senhora da 

Saúde, nos dias 6, 7 e 8 de agosto; ---------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 27 de julho de 2016; ---------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 3,02 € (três euros e dois cêntimos); --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de agosto de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Defiro o pedido. À Reunião da CM, para ratificação”. ------------------------ 

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

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 01 de agosto de 2016, solicitando a isenção 

de taxas das atividades a realizar nos dias 05 de agosto de 2016 com baile em honra do 
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Emigrante, evento que tem por objetivo a angariação de fundos para a festa da freguesia 

e corte de estrada da missa campal no domingo 07 de agosto de 2016; ---------------------- 

 Informação da UAJ, de 03 de agosto de 2016; -------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 46,79 € (quarenta seis euros e setenta e nove cêntimos); -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de agosto de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Deferido. À Reunião da CM, para ratificação”. -------------------------------- 

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

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.3 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 02 de agosto de 2016, requerendo a isenção de taxas 

relativamente à licença especial de ruído para a realização de arraiais, bailes e lançamento 

de artifícios pirotécnicos, bem como da licença para a interrupção do trânsito, para 

realização da festa anual em honra de Nossa Senhora do Livramento, nos dias 13, 14, 15, 

16 e 17 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 04 de agosto de 2016; -------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 90,43 € (noventa euros e quarenta e três cêntimos); -------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Defiro o solicitado pela requerente. À Reunião da CM, para ratificação”.  

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

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.4 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 

CALVÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário de Calvão, 

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 01 de agosto de 2016, solicitando a 

isenção de taxas por se tratar de uma festa de cariz religioso e sem caracter lucrativo; --- 

 Informação da UAJ, de 05 de agosto de 2016; -------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 102,69 € (cento e dois euros e sessenta e nove cêntimos);   
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Deferido. À reunião de CM, para ratificação”. --------------------------------- 

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

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.5 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA ---------------------- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 02 de agosto de 2016, solicitando a isenção de taxas 

da licença especial de ruido para a realização de arraiais, bailes e lançamento de artifícios 

pirotécnicos, bem como da licença para a interrupção do trânsito, para realização da festa 

anual em honra de Nossa Senhora dos Anjos, nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2016;  

 Informação da UAJ, de 04 de agosto de 2016; -------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 104,20 € (cento e quatro euros e vinte cêntimos); ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------- 

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

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.6 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO ------------------------ 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 05 de agosto de 2016, solicitando a isenção de taxas 

relativamente aos festejos em Gândara, em Honra de Nossa Senhora de Fátima, nos dias 

19, 20, 21 e 22 de agosto do corrente ano; ------------------------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 08 de agosto de 2016; ------------------------------------------------ 

 Valor total das taxas (GMA) = 107,22 € (cento e sete euros e vinte e dois cêntimos); ---- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------- 

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

7 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.7 – COMISSÃO DE FESTAS DO LOMBOMEÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA 

DE LURDES E SÃO NUNO DE SANTA MARIA ---------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas do Lombomeão em Honra de Nossa Senhora de 

Lurdes e São Nuno de Santa Maria, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

05 de agosto de 2016, solicitando a isenção de taxas para a realização dos festejos a 

realizar nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2016; ------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 09 de agosto de 2016; ------------------------------------------------ 

 Valor total das taxas (GMA) = 116,46 € (cento e dezasseis euros e quarenta e seis 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------- 

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

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

8 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO DE REDES 

ELÉTRICAS NO 1º SEMESTRE DE 2016, NO CONCELHO DE VAGOS ------------------------------- 

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

 Carta da EDP Distribuição – Energia, S.A., informando dos investimentos e manutenção de redes 

durante o 1º semestre de 2016, no concelho de Vagos; --------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2016: “À Reunião de CM, para 

conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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9 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE AUTORES ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Parceria entre o Município de Vagos e a Sociedade Portuguesa de Autores, 

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

“Protocolo 

 

Entre, de uma parte, a SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, cooperativa de 

responsabilidade limitada, pessoa coletiva de utilidade pública, nº 500 257 841, adiante 

designada por “SPA”, com sede na Av. Duque de Loulé, 31, 1069-153, Lisboa, devidamente 

representada pelos seus Diretores abaixo assinados;  

E, de outra parte, o MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva n.º 506 912 833, adiante designada 

por “MUNICÍPIO”, com sede em Vagos, na Rua da Saudade, neste ato devidamente representada 

pelo seu Presidente de Câmara, abaixo assinado, fica estabelecido e reciprocamente aceite o 

presente Protocolo que se regerá nos termos das cláusulas seguintes: 

CONSIDERANDO QUE: 

 a) A SPA é uma pessoa coletiva de direito privado, organizada sob a forma de 

cooperativa, que tem como objeto a gestão de obras intelectuais protegidas, nomeadamente, 

através da concessão de autorizações para a sua utilização, bem como a cobrança dos respetivos 

direitos de autor; 

 b) No exercício da sua atividade, a SPA atua em representação dos autores nacionais, 

que se inscrevem diretamente nos seus serviços, bem como dos autores inscritos em sociedade de 

autores estrangeiras, com as quais a SPA mantém contratos de representação recíproca; 

 c) O MUNICÍPIO desenvolve regularmente espetáculos de diversa natureza, como forma 

de incentivo à participação cultural da população em geral; 

 d) O MUNICÍPIO utiliza, regularmente, nos espetáculos referidos no CONSIDERANDO 

anterior obras intelectuais constantes do repertório de gestão da SPA; 

É livremente estabelecido e reciprocamente aceite o presente Protocolo, que se regerá nos termos 

das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

1. No desempenho da sua atividade, a SPA concede autorizações de carácter genérico, que 

abrangem a totalidade das obras musicais e literário-musicais por si geridas, contra o pagamento 

de uma quantia antecipadamente definida. 
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2. Por outro lado, relativamente à utilização de obras dramáticas, dramático-musicais, 

coreográficas e de música erudita, a respetiva autorização é concedida, casuisticamente, pela 

SPA, sendo os direitos autorais definidos pela utilização concreta de cada obra. 

3. Pelo presente Protocolo, as partes pretendem regular os termos de obtenção de autorização, 

bem como definir os valores de direitos de autor a pagar pelo MUNICÍPIO, para as situações 

previstas no número 1 da presente cláusula. 

Cláusula 2ª 

1. Nos termos do disposto no número 1 da cláusula anterior, o MUNICÍPIO fica autorizado, ao 

abrigo do presente Protocolo, a promover a execução, ao vivo ou através de gravações, de obras 

musicais ou literário-musicais geridas pela SPA. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a SPA reserva-se o direito de, no seguimento de 

solicitação que lhe seja dirigida por um autor seu representado, excluir, pontualmente, a execução 

pública de determinada obra musical ou literário-musical. 

3. A eventual exclusão de qualquer obra da autorização genérica concedida, nos termos do 

presente Protocolo, deverá ser notificada pela SPA ao MUNICÍPIO, só produzindo efeitos 

jurídicos 8 (oito) dias após a receção da mesma. 

Cláusula 3ª 

1. No seguimento do disposto na cláusula anterior, o MUNICÍPIO fica autorizado a utilizar as 

obras musicais e literário-musicais constantes do repertório da SPA, com exceção da música 

erudita, que carecerá sempre de autorização prévia específica, mediante o pagamento dos direitos 

autorais, de acordo com os valores previstos nas tabelas mínimas de execução pública em vigor 

na SPA. 

2. Condicionado ao cumprimento das obrigações referidas na cláusula 4ª, a SPA concederá ao 

MUNICÍPIO um desconto de 10% (dez por cento), relativamente ao valores constantes da tabelas 

de valores mínimos de execução pública. 

3. Os descontos referidos no ponto 2 acima não se aplicarão no caso de execução pública de obras 

criadas por autores estrangeiros. 

Cláusula 4ª 

1. O MUNICÍPIO obriga-se a informar a SPA, no início de cada mês, por escrito, dos espetáculos 

que se irão realizar no mês subsequente. 

2. De igual modo, caso haja alguma alteração superveniente à informação prestada nos termos 

do número anterior, o MUNICÍPIO comunicará à SPA, até ao final de cada mês, por escrito, 

quais os espetáculos previstos e não realizados ou quais os não previamente agendados, mas 

efetuados, durante esse mês. 

3. Aquando da comunicação referida no número anterior, o MUNICÍPIO obriga-se ainda a 

fornecer à SPA, com a pormenorização possível (títulos das obras e respetivos autores), o 

programa/alinhamento de todos os espetáculos de música ao vivo realizados. 
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4. Para efeitos de pagamento dos direitos de autor devidos, e tendo em conta os elementos 

fornecidos pelo MUNICÍPIO, a SPA emitirá uma fatura com o valor dos direitos a pagar, 

obrigando-se o MUNICÍPIO a entregar esse montante à SPA no prezo máximo de 30 (trinta) dias 

após a data de emissão da fatura. 

5. Findo esse prazo de 30 (trinta) dias sem que tenha havido pagamento, considera-se a obrigação 

como não cumprida e a SPA poderá exigir o pagamento de juros à taxa legal em vigor. 

Cláusula 5ª 

1. Nos termos do disposto no n.º 2 da cláusula 1ª supra, a utilização pelo MUNICÍPIO de obras 

dramáticas, dramático-musicais ou coreográficas depende sempre de prévia e específica 

autorização da SPA, pelo que o MUNICÍPIO deverá solicitar tal autorização à SPA com a 

antecedência necessária para a realização desse espetáculo. 

2. Dado que os direitos devidos aos autores das obras referidas no número anterior poderão ser 

calculados em função das receitas dos espetáculos, o MUNICÍPIO compromete-se a enviar à SPA, 

até ao dia 8 (oito) de cada mês, cópias das folhas de bilheteira, com a indicação das respetivas 

receitas. 

3. Caso o MUNICÍPIO não cumpra a obrigação prevista no número anterior, nos termos aí 

previstos, fica obrigado a pagar à SPA uma penalização baseada na lotação esgotada da sala (ou 

salas) de apresentação do(s) espetáculo(s). 

Cláusula 6ª  

Caso não pague os direitos de autor no prazo referido na cláusula 4ª n.º 4 supra ou noutro prazo 

mais prolongado que, pontualmente, seja indicado nas faturas emitidas, a SPA reserva-se o direito 

de não conceder autorizações para espetáculos que se venham a realizar em momento posterior 

ao incumprimento no pagamento. 

Cláusula 7ª 

Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, sempre que o MUNICÍPIO pretenda 

encomendar a criação de qualquer obra a um autor representado pela SPA, obriga-se a fazê-lo 

por intermédio desta, quer a nível da negociação e formalização do contrato, quer do pagamento 

dos respetivos direitos. 

Cláusula 8ª 

Tendo em conta o disposto no artigo 111º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

uma vez que as licenças administrativas só poderão ser concedidas depois de estarem 

salvaguardados os direitos dos autores, o MUNICÍPIO só emitirá qualquer licença administrativa 

(de ruído, espetáculo ou outra) depois de apresentada, pelo promotor do espetáculo, a autorização 

da Sociedade Portuguesa de Autores. 

Cláusula 9ª 

O MUNICÍPIO obriga-se a disponibilizar à SPA, uma vez por ano, em data concretamente a 

acordar entre as partes, o seu auditório para qualquer evento que a SPA aí pretenda realizar. 
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Cláusula 10ª 

1. A vigência do presente protocolo tem início na data da assinatura e prolongar-se-á até ao dia 

31 de Dezembro de 2016, prorrogando-se por sucessivos períodos de um ano, caso nenhuma das 

partes o denuncie no prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao termo do período de vigência ou de 

cada uma das suas renovações. 

2. Contudo, resolver-se-á automaticamente se uma das partes faltar, total ou parcialmente, ao 

cumprimento das cláusulas contratuais ou das disposições legais direta ou supletivamente 

aplicáveis e se, após notificação da outra parte, por carta registada com aviso de receção, 

indicando o motivo da resolução, a parte faltosa não cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias. 

Cláusula 11ª 

Fica acordado entre as partes que, com a apresentação do presente Protocolo junto da Inspeção 

Geral das Atividades Culturais, o MUNICÍPIO poderá obter a licença de representação, para 

todos os espetáculos que realize.  

Cláusula 12ª 

1. Para efeitos do presente Protocolo e judiciais, as partes consideram-se domiciliadas nas 

moradas indicadas no cabeçalho do presente Protocolo. 

2. É inoponível à contraparte qualquer alteração ao local convencionado nos termos do número 

anterior, salvo se o interessado tiver notificado a contraparte, mediante carta registada com aviso 

de receção, da alteração do local do domicílio, nos 30 (trinta) dias subsequentes à respetiva 

superveniência. 

Cláusula 13ª 

As autorizações concedidas referem-se exclusivamente para a execução e exibição nos espaços 

da Câmara, das obras cujos autores a SPA é representante, ficando excluída a sua fixação, 

reprodução fonográfica ou videográfica, bem como a sua radiodifusão, sonora e visual, as quais 

dependem de prévia autorização da SPA. 

Cláusula14ª 

Todas as questões emergentes do presente protocolo serão da competência do foro da comarca 

de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Lisboa, 09 de Agosto de 2016 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES (SPA) Pela Direção  

MUNICÍPIO DE VAGOS - O Presidente”; --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de parceria. --------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROC.º 6.2.2-07/2009 – JOÃO CABRAL 

GONÇALVES & FILHOS, LDª – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Ldª, de 15 de fevereiro de 2016, 

solicitando vistoria para efeito de libertação de garantias; ----------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 26 de julho de 2016; --------------------- 

  Informação da DPP, de 26 de julho de 2016, concluindo: “Pode o Dono de Obra proceder à 

liberação de 30% do valor da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL n.º 190/2012, de 

22 de agosto”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de agosto de 2016: “À Reunião de CM”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – PROC.º DEU-E02/2010 – FERREIRA 

– CONSTRUÇÃO S.A. – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Ferreira – Construção S.A., de 30 de junho de 2016, solicitando vistoria 

para efeitos de liberação de cauções; ------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 27 de julho de 2016; --------------------- 

  Informação da DPP, de 27 de julho de 2016, concluindo: “Pode o Dono de Obra proceder à 

liberação de 30% do valor da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL n.º 190/2012, de 

22 de agosto”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de agosto de 2016: “À Reunião de CM”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – VITOR BATISTA SANTOS ANJOS – PROC.º 278/00 – RUA ANTÓNIO NUNES – GROU – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS ------- 

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

 Requerimento de Vitor Batista dos Santos dos Anjos, de 12 de maio de 2016, requerendo a emissão 

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

 Informação da UAJ, de 28 de julho de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 02 de agosto de 2016; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 03 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Rogério, devendo proceder-se em 

conformidade com a mesma. Assim, dever-se-á desde já dar cumprimento ao 1º ponto da referida 

informação, submetendo o processo a deliberação da Exmª CM, nos termos do n.º 2 do art. 40º 

do RMUE (sobre o interesse na conclusão das obras inacabadas e na concessão de licença 

especial”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2016: “À Reunião da Câmara 

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

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

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra os senhores:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vitor Batista Santos Anjos, de Ponte de Vagos relativamente ao assunto C-1 da presente ata. 

Solicitou celeridade por parte da Câmara Municipal no licenciamento das obras que requereu. --- 

 O senhor Vice-Presidente e a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé prestaram os esclarecimentos 

tidos por convenientes. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 António da Rocha Condeço, de Lombomeão relativamente ao alargamento da estrada junto ao 

novo Centro de Saúde de Vagos e ao terreno que lhe foi retirado, cerca de 480 metros quadrados.. 

Afirmou que não pretende que lhe paguem o terreno mas sim que, a exemplo do que fizeram a 

outros, a Câmara lhe construa um muro, não de pedra clássico, mas um muro que tenha uns 60 a 

70 centímetros acima do nível do pavimento da estrada.-------------------------------------------------- 

 O senhor Vice-Presidente esclareceu que os serviços estão a estudar o assunto e logo que o 

processo esteja devidamente instruído será remetido á Câmara Municipal para apreciação e 

decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Alírio Matos, de Vagos voltando a referir a situação da recolha de resíduos sólidos urbanos por 

parte da Luságua insistindo em saber onde é a sede da empresa. Voltou a falar das questões de que 

sempre tem falado relativas à água e ao saneamento. Teceu alguns comentários relativamente à 

obra de beneficiação da estrada dos Cardais. --------------------------------------------------------------- 

 O senhor Vice-Presidente respondeu a todas as questões prestando os esclarecimentos tidos por 

oportunos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Vice-Presidente da Câmara e por mim, António Manuel 

Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, que 

a redigi, tendo a reunião terminado às quinze horas e quarenta minutos. -------------------------------------- 

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


