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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2015 de 03 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de setembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e cinco minutos, no edifício da 

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

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

dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro 

Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

Presidente da Câmara, por motivo de serviço. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques insistindo no pedido, já realizado na anterior 

reunião, de cópia do ofício que a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António enviou para a tutela 

e de que a Câmara Municipal tem conhecimento. 

 O senhor Vice-Presidente informou que nos serviços não há registo de qualquer ofício da Junta de 

Freguesia de Vagos e Santo António dando conhecimento do que enviou para a «tutela». 

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



 
 

Ata n.º 18/2015, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente as propostas de ATAS n.º 15, 16 e 17, de 16 de julho e de 6 e 20 de agosto, respetivamente e 

todas do ano de 2015. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os 

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

n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé não votou a proposta de ata n.º 16, de 6 de agosto, pois não esteve 

presente nessa reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de setembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 128.008,30 € (cento e vinte e oito mil, oito euros e trinta cêntimos ).--------------------------- 

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

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

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

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

“- O.P. nº. 2002 – Arouconstroi - Engenharia e Construções, S.A.., no valor de 160.384,41 €, para 

pagamento do Auto de Medição nº 6 – “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. Fatura nº 20150031; 

- O.P. nº. 2128 – Vitor Almeida & Filhos, S.A., no valor de 25.356,26 €, para pagamento do Auto 

de Medição nº 1 – “Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos e Santo António ”. 

Fatura nº 2015/37; 
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- O.P. nº. 2131 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeís, S.A., no valor de 15.323,35 €, para 

pagamento do Auto de Medição nº 5 – “Beneficiação da EM 595”. Fatura nº 15/94; 

- O.P. nº. 2215 –António Pimenta Construções , Lda., no valor de 55.751,08 €, para pagamento 

do Auto de Medição nº 1 – “Infraestruturas na Parcela B – Parque Empresarial de Soza””. Fatura 

nº 14/01; 

- O.P. nº. 2216 –António Pimenta Construções , Lda., no valor de 62.259,98 €, para pagamento 

do Auto de Medição nº 2 – “Infraestruturas na Parcela B – Parque Empresarial de Soza””. Fatura 

nº 14/21; 

- O.P. nº. 2221 – Arouconstroi - Engenharia e Construções, S.A.., no valor de 74.587,46 €, para 

pagamento do Auto de Medição nº 7 – “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. Fatura nº 20150050; 

- O.P. nº. 2222 – Arouconstroi - Engenharia e Construções, S.A.., no valor de 28.027,46 €, para 

pagamento do Auto de Medição nº 8 – “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. Fatura nº 20150073; 

- O.P. nº. 2223 – Arouconstroi - Engenharia e Construções, S.A.., no valor de 92.853,27 €, para 

pagamento do Auto de Medição nº 9 – “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. Fatura nº 20150089;” 

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

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

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

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 14 a 27 de agosto de 2015; 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 30 de julho a 31de agosto de 2015; 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficam 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. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 

SUBPROGRAMA 1 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA DESPORTIVA 

REGULAR – ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – 2015 ---------------------------------- 

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

 Informação do GAV, de 13 de agosto de 2015, propondo à Câmara Municipal que atribua à 

Associação Desportiva de Vagos subsidio referente ao ano 2015, sendo o valor final atribuído de 

38.851,50€ (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos); 

 Informação de compromisso nº 4814, no valor de 19.425,75€ (dezanove mil quatrocentos e vinte 

e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) para o ano em curso e 19.425,75 € (dezanove mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) para exercícios futuros; 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 26 de agosto de 2015: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 38.851,50€ (trinta e oito 

mil oitocentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------- 

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

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

6. SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 

SUBPROGRAMA 1 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA DESPORTIVA 

REGULAR – CDNSA – COLÉGIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE 

CALVÃO – 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

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

 Informação do setor do Desporto a DEDJ, de 13 de agosto de 2015, propondo à Câmara Municipal 

que atribua ao Colégio Diocesano Nª Sª da Apresentação de Calvão, subsidio referente ao ano 

2015, sendo o valor final atribuído de 3.775,00€ (três mil setecentos e setenta e cinco euros); 
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 Informação de compromisso nº 4813, no valor de 3.775,00€ (três mil setecentos e setenta e cinco 

euros) para o ano em curso; 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 26 de agosto de 2015: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.775,00€ (três mil 

setecentos e setenta e cinco euros). -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6. SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3 – RANCHO FOLCLÓRICO «LUZ E VIDA» - PONTE DE VAGOS ----------------------------------- 

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

 Comunicação do Rancho Folclórico Luz e Vida da Ponte de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 30 de março de 2015, apresentando formulário e documentos; -------------- 

 Informação da UAJ, de 26 de agosto de 2015, propondo à Câmara Municipal que atribua ao 

Rancho Folclórico “Luz e Vida”, subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros); 

 Informação de compromisso nº 4812, no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para o 

ano em curso; 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de agosto de 2015: “À reunião de 

Câmara, concordo com a informação”. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

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

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA ------------------------------------------------- 

7.1 – CONCURSO N.º 1/HS/2015 – VENDA DE UM FOGO – FRAÇÃO B -------------------------------- 

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

 Processo de concurso nº 1/HS/2015 respeitante à venda de um fogo de habitação social do Bairro 

da Corredoura, fração B, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos; 

 Informação da UAJ, de 20 de agosto de 2015; 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o fogo de habitação social do Bairro da 

Corredoura, fração B, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, ao concorrente Alfredo 

Manuel da Rocha Fernandes pelo montante de € 45.021,80 (quarenta e cinco mil, vinte e um euros e oitenta 

cêntimos), nas condições constantes do processo de concurso, tendo a referida fração a seguinte descrição: 

Fração autónoma designada pela letra B, no Bloco A, rés-do-chão, conforme demarcada na planta do Anexo 

II, tipo T3, com a área bruta privativa de 92,310 m² e área do terreno integrante de 56 m², do prédio urbano 

sito na Rua Eng.º Humberto Mendes Correia, Corredoura, freguesia de Vagos e Santo António, concelho 

de Vagos, inscrito na matriz sob o artigo 1005, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos 

sob o número 403/19871209. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA ------------------------------------------------ 

7.2 - CONCURSO N.º 2/HS/2015 – VENDA DE UM FOGO – FRAÇÃO D -------------------------------- 

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

 Processo de concurso nº 2/HS/2015 respeitante à venda de um fogo de habitação social do Bairro 

da Corredoura, fração D, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos; 

 Informação da UAJ, de 20 de agosto de 2015; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, excluir o único concorrente, António Roberto Rodrigues 

de Moura, com base nas deliberações tomadas pelo júri do concurso, constantes das atas de 1 e 3 de julho 

de 2015, e bem assim determinar o arquivamento do processo. ---------------------------------------------------- 

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

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

8 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e a Gaticão – Associação dos 

Amigos dos Animais Abandonados;  

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

esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 18/2015, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

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

9 – CASIMIRO PAIXÃO, LD.ª – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES ------------------------------------- 

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

 Requerimento de C. Paixão, de 20 de abril de 2015, que requer para licenciamento de ocupação 

de espaço público com esplanada de 61 m², o pagamento das taxas devidas em três prestações; -- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de agosto de 2015: “À reunião da CM.”- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das taxas devidas em prestações, 

conforme requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

10 – CONTRATOS DE COMODATO – MUNICÍPIO DE VAGOS – JUNTAS DE FREGUESIA – 

EDIFÍCIOS ESCOLARES -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato de comodato entre o Município de Vagos e as Juntas de Freguesia do concelho, 

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

“Entre, 

PRIMEIRO OUTORGANTE, 

O MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva número 506912833, com sede na Rua da Saudade, 

freguesia e concelho de Vagos, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, com poderes para o ato, conforme o disposto na alínea a), do nº 1, 

e alínea f), do nº2, do artigo 35º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e adiante 

designado por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado pelos órgãos 

deliberativo e executivo, em ………. e ………., respetivamente, e, 

SEGUNDO OUTORGANTE, 

A JUNTA DE FREGUESIA DE …., pessoa coletiva número ……….., com sede em …., freguesia 

de ….., concelho de Vagos, aqui representado pelo Presidente da Junta de Freguesia, ………., 

com poderes para o ato, conforme o disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 18º, do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por segundo outorgante ou comodatário, 

devidamente autorizado por deliberação da Junta de Freguesia de …………., 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O primeiro outorgante é proprietário dos seguintes imóveis: 
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 (Descrição dos prédios – Descrever os antigos edifícios escolares objeto do contrato, 

inscrição matricial, predial, valor patrimonial, etc)   

Cláusula Segunda 

(Finalidade) 

Pelo presente contrato, o primeiro outorgante entrega ao segundo, e este aceita, os 

prédios descritos na cláusula anterior, a título gratuito e no estado em que se encontram, 

para que este os utilize para a execução de todas as atividades que se enquadrem na sua 

esfera de competências, assim como para a implementação de todos os projetos ou 

iniciativas que, embora fora do âmbito estrito das suas competências, tenham como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações que servem, e, designadamente: 

a) Promover a utilização dos edifícios pela população, melhorando quer o acesso a 

serviços da sua competência quer a outros que considere necessários, e aos quais o 

acesso da população não se encontra facilitado; 

b) Ceder a utilização dos edifícios a outras entidades, desde que, com as mesmas, sejam 

estabelecidos protocolos que garantam a manutenção e conservação dos mesmos, bem 

como dos recintos exteriores, e ainda que definam de forma clara as condições e regras 

de utilização dos edifícios; 

c) Ceder a utilização dos edifícios e demais instalações às associações culturais, 

recreativas, artísticas, ambientais e desportivas, da freguesia. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Comodatário) 

O segundo outorgante fica obrigado a: 

a) Utilizar os prédios, objeto do presente contrato, para os fins descritos na cláusula 

anterior; 

b) Fazer uso prudente e cuidado dos identificados prédios; 

c) Manter e restituir os imóveis em bom estado de conservação, ressalvadas as 

deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a finalidade para a qual 

são cedidos; 

d) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária que se mostrem 

indispensáveis à adequada utilização dos imóveis; 

e) Suportar os encargos decorrentes do normal funcionamento, designadamente, 

pagamento das taxas e consumos de água, saneamento, eletricidade, limpeza, seguros de 

recheio e de recheio sujeito a riscos elétricos, ou outros encargos da mesma natureza; 

f) Tratar equitativamente todas as associações da freguesia que venham a utilizar os 

imóveis, bem como analisar de forma imparcial todos os pedidos das mesmas; 

g) Responsabilizar-se, e responsabilizar as associações, por todos os atos praticados 

nos edifícios e instalações; 

h) Definir com as associações as regras de utilização dos edifícios e instalações; 
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i) Comunicar ao primeiro outorgante todas as associações que usufruem dos edifícios 

e instalações. 

j) Disponibilizar os imóveis, a solicitação do primeiro outorgante, para a realização de 

quaisquer eventos de interesse público. 

Cláusula Quarta 

(Benfeitorias) 

1- Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo outorgante, nos 

imóveis em causa, passarão a fazer parte integrante do mesmo, sem direito a qualquer 

indemnização, e revertem a favor do Município. 

2- Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste ao segundo 

outorgante qualquer direito de receber do primeiro outorgante qualquer indemnização, 

seja a que título for, pela realização de obras ou benfeitorias executadas. 

Cláusula Quinta (*) 

(Reserva de direitos de terceiros) 

1- Reserva-se o direito à manutenção e exploração dos sistemas de microprodução de 

energia elétrica através de painéis fotovoltaicos existentes e pertencentes à Associação 

……………, instaladas através da parceria com o Município de Vagos, nos prédios 

referidos nas alíneas ……, da cláusula primeira. 

2- Nenhuma alteração poderá ser efetuada, quer aos sistemas instalados, quer às 

estruturas que lhes dão suporte, assim como, está vedada qualquer alteração aos 

edifícios e recintos exteriores que impeça ou, por qualquer forma, possa diminuir o seu 

funcionamento. 

3- Deve ser, em todos os casos, garantida a possibilidade de entrada dos elementos e 

técnicos adstritos à entidade atrás referida, que necessitem de acesso aos referidos 

sistemas para a sua regular manutenção. 

4- A forma e os períodos de acesso devem ser definidos por acordo entre o segundo 

outorgante e a referida entidade. 

Cláusula Sexta 

(Prazo de Vigência) 

1- O presente contrato tem a duração de 6 (seis) anos, renovável por iguais períodos de 

tempo, se não for denunciado por qualquer das partes contratantes. 

2- O exercício do direito de denúncia deverá ser formalizado mediante carta registada 

com aviso de receção dirigida à outra parte contratante, com a antecedência de 30 dias 

sobre a data do termo do presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e/ou da 

produção dos efeitos da denúncia. 

3- Não obstante a existência de prazo, qualquer dos outorgantes poderá resolver o 

presente contrato nos termos do artigo 1140º, do Código Civil. 

Cláusula Sétima 

(Resolução do contrato) 
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1- É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do contrato com 

fundamento no incumprimento das obrigações do segundo outorgante, prevista na 

cláusula terceira. 

2- A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-se-á nos termos 

gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 432º a 436º, do Código Civil, 

nomeadamente mediante declaração à outra parte. 

Cláusula Oitava 

(Disposições finais) 

1- Os seguros dos edifícios são da responsabilidade do primeiro outorgante. 

2- A gestão dos espaços exteriores dos edifícios é da responsabilidade do segundo 

outorgante. 

3- Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-

se-á o disposto no artigo 1129º a 1141º, do Código Civil. 

Cláusula Nona 

(Entrada em vigor) 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua assinatura. 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares para cada um 

dos outorgantes.” 

 Relação dos prédios; 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: 

1- “Considerando que, no âmbito da reforma e reorganização da rede escolar, alguns edifícios 

onde funcionaram escolas do 1º ciclo do ensino básico e de jardim-de-infância ficaram devolutos; 

2- Considerando que, pelas suas características, estes estabelecimentos poderão desempenhar 

importantes funções de apoio ao movimento associativo e à implementação de respostas de cariz 

sociocultural, desportivo e associativo; 

3- Considerando que a sua ocupação permitirá manter e conservar as características físicas e 

estruturais desses edifícios, impedindo a sua deterioração; 

4- Considerando as importantes funções do Município de Vagos no apoio ao tecido associativo, 

e nas estratégias de dinamização e intervenção social, cultural e desportiva, assim como, 

privilegiando a utilização dos recursos municipais e o seu emprego ao serviço da comunidade; 

5- Considerando que as Juntas de Freguesia, no âmbito das suas atribuições, pretendem utilizar 

os edifícios onde se encontravam instaladas essas escolas, para melhor servir a população, em 

especial as associações culturais, recreativas, artísticas, ambientais e desportivas da freguesia; 
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6- Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra certa 

coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, com a obrigação de a restituir, de acordo com o 

disposto nos artigos 1129º a 1141º, do Código Civil; 

7- Considerando que existe interesse mútuo na promoção do desenvolvimento económico do 

concelho de Vagos; 

8- Considerando, por fim, que nos termos do disposto nos artigos 7º e 23º, do anexo I, à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições da freguesia e do município, em articulação, 

a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações, designadamente nos domínios 

da cultura, tempos livres, desporto e desenvolvimento; 

PROPONHO à Câmara Municipal, 

a) Para efeitos do disposto na alínea j), do nº 1, do artº 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, que seja solicitada autorização à Assembleia Municipal para a celebração dos 

contratos de comodato entre o Município de Vagos e as Juntas de Freguesia deste concelho, 

conforme matriz do contrato de comodato anexa, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 

direitos e obrigações das partes signatárias, e cujo objeto são os prédios constantes da relação 

que segue em anexo à presente proposta; 

b) Que, obtida a autorização da Assembleia Municipal, fique desde já legitimado o Presidente 

da Câmara Municipal de Vagos para outorgar, em representação do Município de Vagos, os 

respetivos contratos de comodato.” 

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

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para efeitos do disposto na alínea 

j), do nº 1, do artº 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, solicitar autorização à Assembleia 

Municipal para a celebração dos contratos de comodato entre o Município de Vagos e as Juntas de Freguesia 

deste concelho, conforme matriz do contrato de comodato anexa, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 

direitos e obrigações das partes signatárias, e cujo objeto são os prédios constantes da relação que segue 

em anexo à presente proposta.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Mais deliberou, que obtida a autorização da Assembleia Municipal, fica desde já legitimado o senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos a outorgá-lo. ----------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – PROCESSO 6.2.2 – 05/2008 – VISTORIA - 

RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Auto de receção definitiva, de 03 de julho de 2015; 

 Informação da DPP, de 10 de agosto de 2015;  

 Informação do CDPP, de 17 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé: A obra pode ser recebida a titulo definitivo face ao conteúdo do auto , 

que se anexa, devendo, assim, ser restituído ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a 

qualquer outro título a que tem direito e promover-se a extinção da caução prestada.” ----------------- 

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

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

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PROCESSO 6.2.2 

– 15/2008 – VISTORIA - RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------- 

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

 Auto de receção definitiva, de 03 de julho de 2015; 

 Informação da DPP, de 10 de agosto de 2015;  

 Informação do CDPP, de 17 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé: A obra pode ser recebida a título definitivo face ao conteúdo do auto 

que se anexa, devendo, assim, ser restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a 

qualquer outro título a que tem direito e promover-se a extinção da caução prestada.” ----------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------- 
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 Homologar o Auto de Receção Definitiva; 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. 

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

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

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

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCESSO 04/2012 – VISTORIA – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de receção provisória, de 15 de junho de 2015; 

 Informação do CDPP, de 24 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Sara Caladé: Pode o Dono de Obra proceder à receção provisória de empreitada em 

questão face ao conteúdo do auto que se anexa.”.  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de agosto de 2015: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória da Empreitada. 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

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, Carla Manuela 

Castro Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e quarenta 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


