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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 20/2016, de 23 de setembro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia vinte e três de setembro de dois mil e dezasseis, pelas quinze horas e treze minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, 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, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------------------------------------------------       

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, por motivo de férias. ---------------------------------------------- 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE 

DE VAGOS E SANTA CATARINA – CONSTRUÇÃO DE BANCADAS NO CAMPO DE JOGOS 

JOSÉ MARIA NETO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve:  

“Considerando que, nos termos da alínea j), do nº 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
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“deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro e salvaguarda dos interesses próprios 

das populações”; 

Considerando que a DGAL aprovou a candidatura apresentada pela União de Freguesias de 

Ponte de Vagos e Santa Catarina para a construção das bancadas do campo de jogos José Maria 

Neto, carecendo essa autarquia de recursos financeiros para a execução do projeto; 

Proponho que a Câmara Municipal delibere remeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a 

minuta do Protocolo, que se junta em anexo,”; ------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos e a União de Freguesias de Ponte de Vagos e 

Santa Catarina, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 

“Entre: 

1. O Município de Vagos contribuinte n.º 506912833, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Vagos, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, conforme poderes que lhe são 

conferidos pela alínea a), do nº 1, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que outorga em nome e representação do mesmo, doravante designado por primeiro outorgante. 

2. A União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, contribuinte n.º 510838871, 

representado por Silvério de Jesus Rua, conforme poderes que lhe são conferidos pela alínea a), 

do nº 1, do artigo 18º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que outorga em nome e 

representação da mesma, doravante designado por segunda outorgante. 

Considerando que: 

a) Nos termos do nº 1, dos artigos 7º e 23º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições das freguesias e municípios, em articulação, a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das populações; 

b) É competência material da Junta de Freguesia apoiar atividades de natureza desportiva, 

cultural e ocupação dos tempos livres, nos termos da alínea d), do nº 2, do artº 7º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

c) Compete à Junta de Freguesia nos termos do nº 2, do artº 16º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, proceder à construção dos equipamentos desportivos; 

d) A União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina está empenhada em criar as 

melhores condições e as infraestruturas necessárias para o fomento e desenvolvimento da prática 

desportiva; 

e) A União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina efetuou junto da DGAL e da CCDR 

uma candidatura, enquadrada no subprograma 2 – Equipamentos Urbanos de Utilização 

Coletiva; 
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f) Foi assinado, a 19 de agosto de 2015, o contrato de financiamento entre a União de Freguesias 

de Ponte de Vagos e Santa Catarina, a DGAL e a CCDRC, ao abrigo do Despacho nº 7187/2003, 

publicado no DR, n.º 86, II série, de 11 de abril; 

g) A Câmara Municipal, órgão executivo do Município de Vagos tem, por sua vez, as competências 

legais de apoiar ou comparticipar no apoio a atividades de natureza social, cultural, desportiva 

e recreativa em conformidade com a alínea u), do n.º1 do art.º 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro. 

Celebra-se o presente Protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

Constitui objeto do presente Protocolo a concessão, pelo primeiro outorgante, de uma 

comparticipação financeira que se destina a apoiar a construção de bancadas no Campo de Jogos 

José Maria Neto, a levar a efeito pela segunda outorgante. 

Cláusula 2.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a pagar pelo primeiro outorgante à segunda outorgante, para a 

prossecução do objeto do presente Protocolo, é do montante de € 50 000,00 (cinquenta mil euros). 

Cláusula 3.ª 

Disponibilização da comparticipação 

1. A 1.ª tranche da comparticipação (50%), referida na cláusula anterior, será 

disponibilizada à segunda outorgante na data da assinatura do presente contrato, que terá lugar 

após a sua aprovação pela Assembleia Municipal. 

2. A 2ª tranche (50%) será paga até 31 de janeiro de 2017. 

Cláusula 4.ª 

Obrigações da segunda outorgante 

São obrigações da segunda outorgante: 

a) Cooperar com o Município no acompanhamento e fiscalização do cumprimento do presente 

Protocolo e facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados 

pela Câmara Municipal de Vagos, no âmbito do seu objeto. 

b) Fomentar a prática do Desporto no Concelho de Vagos, na modalidade de Futebol; 

c) Disponibilizar os equipamentos desportivos alvo do presente Protocolo para iniciativas 

organizadas ou apoiadas pelo Município de Vagos; 

d) Garantir a promoção e divulgação do Concelho de Vagos em todas as suas atividades e 

representações. 

Cláusula 5.ª 

Prazo de execução 

Sem prejuízo de eventual revisão, o prazo de execução do presente Protocolo termina em 31 de 

janeiro de 2017. 
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Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações 

1. O incumprimento, por parte da segunda outorgante, das obrigações assumidas no âmbito 

do presente Protocolo, implica a suspensão das comparticipações financeiras do primeiro 

outorgante. 

2. Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo primeiro outorgante não tenham 

sido aplicadas na competente realização do Protocolo, a segunda outorgante obriga-se a restituir 

os montantes não aplicados e já recebidos. 

Cláusula 7.ª 

Publicitação 

O presente contrato-programa será publicitado no site institucional do Município de Vagos. 

E, por ambas as partes estarem de acordo com o presente Protocolo, constituído por três páginas, 

vai o mesmo ser assinado, em duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos outorgantes.”;  

 Contrato de financiamento outorgado entre a DGAL, a CCDR-C e a Junta de Freguesia de Ponte 

de Vagos e Santa Catarina, de 19 de agosto de 2015; ---------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 4702, no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), para o ano 

em curso e 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), para exercícios futuros. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação a minuta 

de protocolo supra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – SERVIÇO DE DESPORTO E JUVENTUDE – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– 2016/2017 – CONCURSO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 21 de setembro de 2016, que a seguir 

se transcreve, anexando Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, e ainda Despacho 

para o Parecer Prévio Vinculativo para o concurso supra: ----------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão Financeira (Serviço de Aprovisionamento) proceda à abertura de 

procedimento para a aquisição de prestações de serviços para o serviço de desporto e juventude 

para 2016/2017. 

Mais se determina: 
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1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 208.000,00 € (duzentos e oito mil euros); 

3) Que o Prazo de Execução seja de 12 Meses; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 9 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

  Presidente – Técnico Superior, Filipe Pedro; 

  Vogal – Técnico Superior, Bruno Marques (que substituirá o Presidente do Júri 

nas suas faltas e impedimentos); 

  Vogal – Técnico Superior, André Nunes. 

 Suplentes: 

  Técnico Superior, Pedro Castro; 

Técnico Superior, José Silvestre. 

 Secretário do Júri: 

  Técnica Superior, Elisabete Tavares, substituída nas suas faltas e impedimentos 

pelo Assistente Técnico, Simão Rodrigues. 

7) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes 

alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma 

norma: 

 Prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas. 

8) Submeter a presente proposta de deliberação à reunião da Câmara Municipal, nos 

termos do artigo 18º do decreto-lei nº197/99, de 8 de junho.”. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 
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“Atendendo à importância do serviço público prestado pelas piscinas municipais, e demais atividades 

desportivas que são incumbência do município; 

Atendendo à importância que um eficaz modelo de gestão tem neste caso em particular; 

Atendendo a que a informação fornecida é escassa para ser objeto de uma verdadeira análise, (e não é 

aqui que a vou fazer), mas uma análise de salvaguarda do interesse público e dos serviços prestados à 

população. Entendemos que seria de retirar o ponto.”. ------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara apresentou também uma declaração de voto: ----------------------------------- 

“Atendendo à urgência e necessidade que temos de ter professores a lecionar as aulas; 

Atendendo a que toda a informação foi prestada dentro dos prazos que estão previstos na Lei; 

Atendendo a que isto é só o início do procedimento, a adjudicação virá à Câmara Municipal em tempo 

oportuno; 

Considero que não é necessário retirar o ponto.”. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA – 2016/2017 – CONCURSO PÚBLICO – RATIFICAÇÃO  

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

 Relatório Final, de 09 de setembro de 2016; --------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despachos do senhor Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2016: ----------------------------- 

“Adjudique-se. À Reunião da C.M para ratificação” e  

“Concordo com a presente minuta. À Reunião da C.M para ratificação”. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Presidente da Câmara.  

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

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

4 – COLÉGIO DE CALVÃO – CONTRATO DE COMODATO E PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 19 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve:  
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“1- No dia 30 de novembro de 2015 foi outorgado o Protocolo de Colaboração com o Colégio 

Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação (Colégio de Calvão) que teve como objetivo 

permitir que a sua Piscina e o seu Pavilhão Desportivo fossem colocados à disposição do 

Município de Vagos por forma a complementar a rede municipal de infraestruturas colocadas ao 

serviço da população, em particular da população do Sul do concelho. 

2- Pese embora a contrapartida financeira dada mensalmente, vem o referido Colégio comunicar 

que não tem condições para manter a piscina em funcionamento, solicitando que seja analisada 

a possibilidade de ser a Câmara Municipal de Vagos a assumir por inteiro a gestão desse 

equipamento, por forma a mantê-lo disponível para a população. 

3- A execução do referido Protocolo possibilitou a concretização dos objetivos que lhe estiveram 

subjacentes. 

4- O encerramento da Piscina do Colégio de Calvão impedirá que o Município de Vagos prossiga 

cabalmente as suas atribuições, relativamente às quais está legalmente obrigado, nos domínios 

da educação, saúde, desporto e tempos livres. 

5- Significa isto que a rede de equipamentos do Município de Vagos, sem a Piscina do Colégio de 

Calvão, não terá capacidade de dar resposta às necessidades da população, uma vez que a Piscina 

Municipal de Vagos está a funcionar no seu limite máximo. 

6- Assim, tal encerramento impossibilitará a prática da natação neste Município aos alunos do 

Colégio de Calvão e à população em geral, em especial à população residente no Sul do concelho. 

7- Os idosos do sul do concelho terão dificuldades em praticar natação neste Município. 

8- E os bebés não poderão ter as suas aulinhas de natação (bem assim conviverem com os seus 

progenitores em meio aquático favorável à afetividade, sensibilidade e cumplicidade), porque no 

Município de Vagos não há outra piscina que o possibilite. 

9- Tal encerramento trará muitas dificuldades às instituições de solidariedade social do concelho, 

em particular à Betel, Gafanha da Boa Hora, C.A.S.D. Santa Catarina, Fonte de Angeão e Calvão, 

que deixarão de facultar aos seus utentes a possibilidade da prática da natação, ou então terão 

muitas dificuldades em prestar tal serviço, sendo certo que com custos agravados e maiores 

dificuldades ao nível dos transportes, conciliação de horários e gestão do tempo. 
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10- Neste contexto, e em cumprimento das atribuições que lhe estão cometidas, impõe-se ao 

Município de Vagos a tomada de decisão que salvaguarde os interesses próprios da população 

deste concelho. 

Assim, ao abrigo do disposto nos nºs, 1 e 2, alíneas d), f) e g), do artº 23º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere: 

a) Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar com o Seminário Diocesano de 

Aveiro, proprietário da piscina do Colégio de Calvão, tendo em vista a cedência gratuita 

dessa infraestrutura ao Município de Vagos, conforme minuta que se junta em anexo 

(Doc.1); 

b) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração com o Colégio Diocesano de Nossa 

Senhora da Apresentação (Colégio de Calvão), relativo à gestão funcional da piscina, 

conforme minuta que se junta em anexo (Doc. 2); 

c) Consequentemente, que seja rescindido amigavelmente o atual Protocolo de 

Colaboração. 

Mais proponho, para efeitos do disposto na alínea k), do nº 2, do artº 25º, do diploma atrás 

citado, que a presente proposta seja submetida à apreciação e deliberação da Assembleia 

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

 Minuta de Contrato de Comodato, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 

Comodato entre o Seminário Diocesano de Aveiro e o Município de Vagos 

Entre, 

PRIMEIRO OUTORGANTE, 

O SEMINÁRIO DIOCESANO DE AVEIRO, pessoa coletiva número 500835179, com sede na 

Avenida João Jacinto Magalhães, freguesia e concelho de Aveiro, aqui representado por 

……………….., adiante designado por primeiro outorgante ou comodante, e 

SEGUNDO 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 segundo outorgante ou comodatário, devidamente autorizado pelos órgãos 

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

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

(Objeto) 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel com a seguinte descrição predial: terreno onde 

se encontra implantada uma piscina, com a área total de 10.320 metros quadrados, sendo a área 

de implantação do edifício de 2.275 metros quadrados, confronta do Norte com estrada municipal, 

Manuel Santos Loureiro, Seminário de Aveiro e outros, do Sul com caminho, do Nascente com 

Vala do Barreiro e Rua do Campo de Futebol, e do Poente com Felismina de Jesus Oliveira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 3423/20150609, e inscrito 

na matriz sob o artigo urbano 1959, com o valor patrimonial de 620.350,00 euros. 

Cláusula Segunda 

(Finalidade) 

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

na cláusula anterior, a título gratuito e no estado em que se encontra, para que este o utilize na 

prossecução das atribuições do Município de Vagos, assim como para a implementação de todos 

os projetos ou iniciativas que, embora fora do âmbito estrito das suas atribuições, tenham como 

objetivo a promoção da qualidade de vida da população e o desenvolvimento económico e social 

do concelho. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Comodatário) 

O segundo outorgante fica obrigado a: 

a) Utilizar o prédio, objeto do presente contrato, para o fim descrito na cláusula anterior; 

b) Fazer uso prudente e cuidado do identificado prédio; 

c) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, ressalvadas as deteriorações 

decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a finalidade para a qual é cedido; 

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

indispensáveis à adequada utilização do imóvel; 

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

saneamento, eletricidade, limpeza, seguros, água, cloro e outros mecanismos de 

purificação/desinfeção da água, manutenção ou reparação dos equipamentos, e análises 

da água, bem assim outros encargos da mesma natureza. 

Cláusula Quarta 

(Benfeitorias) 

1- Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo outorgante, no imóvel 

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

indemnização, e revertem a favor do primeiro outorgante. 

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. 
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Cláusula Quinta 

(Prazo de Vigência) 

1- O presente contrato tem a duração de 15 (quinze) anos, renovável por um novo período 

de 7 (sete) anos, 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 60 dias sobre 

a data do termo do presente contrato, incluindo a renovação, 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, designadamente se a Piscina 

deixar de ser útil para a finalidade do presente contrato. 

Cláusula Sexta 

(Resolução do contrato) 

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 Sétima 

(Disposições finais) 

1- O fornecimento da água para a Piscina é da responsabilidade do primeiro outorgante. 

2- A gestão dos espaços exteriores do edifício 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 Oitava 

(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.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Protocolo de Colaboração, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Protocolo de Colaboração 

Considerando que nos termos do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições do município a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações em diversos domínios, designadamente no desporto, educação, saúde e tempos livres; 

Considerando que a adoção de um estilo de vida saudável e fisicamente ativo tem repercussões 

positivas ao nível da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida da população; 

Considerando que o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação (doravante designado 

por Colégio de Calvão) dispõe de instalações desportivas que, funcionando em paralelo e 
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complementarmente com as instalações municipais, permitem a massificação da prática 

desportiva regular e orientada no concelho de Vagos, estendendo assim a oferta dos meios que 

são colocados à disposição dos munícipes e, consequentemente, facultando-lhes o acesso ao maior 

número possível de equipamentos desportivos; 

Considerando a elevada importância social em se manter a natação integrada na componente 

letiva dos alunos do Colégio de Calvão, uma vez que, em muitos casos, é a única possibilidade 

desses alunos terem acesso a tal prática; 

Considerando, por fim, o teor da proposta do Presidente da Câmara, datada de …./…../2016, 

aprovada em reunião da Câmara Municipal de …./……/2016; 

Entre: 

O Município de Vagos (doravante designado por MV), pessoa coletiva nº 506912883, identificada 

como 1º Outorgante, representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério 

Rodrigues Regalado; 

e 

O Colégio de Calvão, estabelecimento de ensino que funciona ao abrigo da Autorização Definitiva 

nº 72, emitida por despacho da Direção Geral do Ensino Particular e Cooperativo de 18 de abril 

de 1986, enquadrado nos objetivos do Sistema Educativo português e gozando das prerrogativas 

das pessoas coletivas de utilidade pública, nos termos do nº 2 do art.º 3.º da Lei nº 9/79, de 19 de 

março, situado em Calvão, concelho de Vagos, distrito de Aveiro, com o número de pessoa coletiva 

502786078, identificado como Segundo Outorgante, representado pelo seu Diretor, Querubim 

José Pereira da Silva; 

É celebrado o presente protocolo de colaboração, que visa articular entre o MV e o Colégio de 

Calvão, a gestão funcional da Piscina e a utilização pelos munícipes das instalações desportivas 

dessa instituição de ensino, e que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Primeira 

O presente Protocolo tem por objetivo definir: 

a) A gestão funcional da Piscina do Colégio de Calvão; 

b) A utilização do Pavilhão Desportivo pelo Município de Vagos. 

Segunda  

Durante o prazo de vigência do presente protocolo, conforme previsto na cláusula 7ª, obriga-se o 

1º Outorgante a: 

a) Gerir a Piscina do Colégio de Calvão, conforme previsto no Contrato de Comodato 

outorgado com o Seminário Diocesano de Aveiro: 

b) Permitir a utilização gratuita da Piscina pela comunidade educativa do Colégio de 

Calvão para o desenvolvimento de atividades letivas, de desporto escolar e de outras 

atividades previstas no projeto educativo desse estabelecimento de ensino. 

Terceira 

Na vigência do presente protocolo, compromete-se o 2º Outorgante a: 
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a) Apresentar ao 1º Outorgante, com a antecedência mínima de quinze dias do início de 

cada ano letivo, a calendarização dos períodos de utilização da Piscina pela 

comunidade educativa, para efeitos de cumprimento do disposto na alínea b), da 

cláusula anterior; 

b) Apresentar ao 1º Outorgante, com a antecedência mínima de quinze dias, qualquer 

alteração que se pretenda efetuar aos períodos de utilização da Piscina, em curso, 

tendo em vista o apuramento da viabilidade dessa alteração; 

c) Cumprir as normas de utilização da Piscina, fixadas pelo 1º Outorgante; 

d) Assegurar ao 1º Outorgante o abastecimento de água para a Piscina; 

e) Ceder ao 1º Outorgante, gratuitamente, a prestação dos serviços de dois funcionários 

de serviços de higiene e secretaria, um funcionário para manutenção dos equipamentos 

e um monitor de natação, para exercício de funções na Piscina; 

f) Ceder ao 1º Outorgante, gratuitamente, o uso do Pavilhão para a realização de 

atividades promovidas ou apoiadas por este, até um limite de 40 horas mensais, 

salvaguardando-se sempre a realização das atividades previamente agendadas pelo 2º 

Outorgante; 

g) Permitir ao 1º Outorgante a utilização gratuita do material didático e dos 

equipamentos desportivos existentes nas instalações necessários ao desenvolvimento 

das atividades; 

h)  Celebrar os seguros de responsabilidade civil previstos na legislação em vigor para 

as instalações referidas na cláusula primeira do presente protocolo; 

i)  Para efeitos do disposto na alínea b), da cláusula primeira, garantir o cumprimento de 

todas as providências de ordem sanitária indicadas pela Direção Geral de Saúde e 

demais entidades competentes, bem como cumprir com todas as exigências legais ao 

nível da segurança e da utilização dessa instalação e respetivos equipamentos 

desportivos; 

j)  Colaborar com o 1º Outorgante na organização de, pelo menos, 2 competições 

desportivas por época, nomeadamente, do Torneio Aberto de Ténis de Mesa Concelho 

de Vagos e do Vagos Beach Volley. 

Quarta 

O pessoal referido na alínea e), da cláusula anterior, mantem o vínculo com o 2º Outorgante, em 

toda a sua plenitude de direitos e deveres, à exceção da sua direção e supervisão profissional, que 

caberá ao 1º Outorgante. 

Quinta 

Qualquer alteração ao presente protocolo terá necessariamente de revestir a forma escrita e ser 

expressamente aceite por ambas as partes, devendo tal documento ser deviamente assinado e junto 

ao presente protocolo como seu aditamento. 
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Sexta 

Em tudo o que se encontrar omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão as disposições legais 

aplicáveis. 

Sétima 

O presente Protocolo considera-se em vigor após a sua assinatura pelos outorgantes e é válido 

pelo prazo de um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos, até ao limite de três 

anos, se nenhuma das partes o denunciar, com a antecedência mínima de sessenta dias. 

O presente protocolo exprime a vontade real de ambas as partes, pelo que, depois de lido, será 

assinado e rubricado em duplicado, ficando cada um dos outorgantes na posse de um exemplar.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues: --------------------- 

1. Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar com o Seminário Diocesano de Aveiro, 

proprietário da piscina do Colégio de Calvão, tendo em vista a cedência gratuita dessa 

infraestrutura ao Município de Vagos, conforme minuta acima transcrita; ---------------------------- 

2. Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração com o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da 

Apresentação (Colégio de Calvão), relativo à gestão funcional da piscina, conforme minuta acima 

transcrita; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Rescindir amigavelmente o atual Protocolo de Colaboração. ------------------------------------------- 

Mais deliberou, para efeitos do disposto na alínea k), do nº 2, do artº 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que a presente proposta seja submetida à apreciação e deliberação da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“Entendemos que se deveria pagar por utente”. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – ELEITO LOCAL – DR. RUI MIGUEL ROCHA DA CRUZ – APOIO EM PROCESSO 

JUDICIAL – ENCARGOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 14 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
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“Em resposta ao solicitado por V.Exa., por despacho de 12/09/2016, e atento ao prescrito no 

Estatuto dos Eleitos Locais, em especial nos seus artigos 5º, nº 1, alínea o), e 21º, informo o 

seguinte: 

a) Os eleitos locais têm direito a apoio nos processos judiciais que tenham em causa o 

exercício das respetivas funções; 

b) Tal apoio é encargo a suportar pela respetiva autarquia, desde que o processo tenha 

tido como causa o exercício da respetiva função e, 

c) Não se prove dolo ou negligência. 

Analisada a pretensão formulada pelo ex-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, a carta de GMSCC-Sociedade de Advogados, de 08/08/2016, e ainda o 

acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 13/07/2016, relativamente ao Proc. nº 

2024/12.6T3AVR.P1(*), e considerando ainda que o processo teve a sua origem em factos que 

aconteceram em tempo e como causa do exercício das funções de eleito local, sou de parecer que 

estão preenchidos os pressupostos legais para a Câmara Municipal deliberar suportar os 

respetivos encargos, no valor de € 9.453,44 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos)(**). 

Mais informo V.Exa. o seguinte: 

a) Previamente à deliberação da Câmara Municipal, deverá a Divisão Financeira prestar 

informação sobre o cabimento orçamental. 

b) Previamente ao pagamento, deverá o requerente apresentar o(s) correspondente(s) 

recibo(s) da Sociedade de Advogados.  

É o que me cumpre informar. 

(*) Junto se anexa o referido acórdão, na parte que interessa à decisão. 

(**) ( = € 9.225,00 + € 114,94 + € 113,50 )”; ------------------------------------------------------------ 

 Notificação do Tribunal da Relação do Porto, anexando acórdão relativo ao processo n.º 

2024/12.6T3AVR.P1, julgando “improcedente o recurso do MP, por inaplicabilidade da lei pela 

qual os arguidos vinham acusados, cuja aplicabilidade no caso dos autos levaria a uma 

inconstitucionalidade material, pelas razões acima expostas, mantendo-se, assim, a absolvição 

dos mesmos, embora por fundamentos diferentes da decisão recorrida”; ----------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de setembro de 2016: “”À Reunião da C.M”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suportar os respetivos encargos. ---------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A. – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA 

DUNAR – 3ª FASE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Anteprojeto apresentado pela Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., em julho de 2016, tendo como 

objetivo a implementação da 3ª fase da proteção e recuperação do sistema dunar, através do reforço 

do cordão dunar entre Ílhavo e Mira; ------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDPP, de 19 de setembro de 2016; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 19 de setembro de 2016, “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o anteprojeto, condicionado ao estudo prévio 

que os serviços desta Câmara Municipal elaboraram e ainda a uma reunião técnica a ter lugar entre a Câmara 

Municipal e a Polis Litoral, Ria de Aveiro, S.A.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DE PONTÕES EM FONTE DE ANGEÃO – PROC. º E04/2016 – 

APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 2 – “PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIO (FASE II)” E “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL” – EXECUÇÃO 

PONTÃO DE FONTE DE ANGEÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 06 de setembro de 2016, para efeitos de 

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

 Parecer do CDPP, de 07 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Julgo de aprovar o “Plano de Sinalização Temporário (fase II)” e o “Plano de Trabalhos de 

Risco Especial”, de acordo com as condições referidas pela Coordenação de Segurança de Obra. 

A decisão deverá ser comunicada aos interessados.”; --------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de setembro de 2016: “Aprovado o 

“Plano de Sinalização Temporário” e o “Plano de Trabalhos de Risco Especial” em apreço, 

conforme e nas condições da informação da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À 

Reunião da CM para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PANEDGE – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAINEIS, LDª – PROC.º 5/16 – ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTEAMENTO ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Panedge – Industria e Comércio de Painéis, Ld.ª, de 08 de setembro de 2016, 

solicitando retificação do processo de alteração de loteamento; ---------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 16 de setembro de 2016, concluindo que a proposta apresentada cumpre o 

definido no PP da Zona Industrial de Vagos; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 16 de setembro de 2016, concluindo não haver inconveniente na alteração 

pretendida ao alvará de loteamento, sendo de submeter à CM para deliberação; --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de setembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido e assim autorizar a alteração do 

loteamento conforme os pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, S.A. – PROC.º 50/16 – ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO ---------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., de 03 de junho de 2016, solicitando 

licenciamento de obras de edificação; ----------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, de 15 de setembro de 2016; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 15 de setembro de 2016, propondo o envio à Câmara Municipal para 

deliberar sobre a altura da edificação e separação física entre os espaços público e privado na zona 

da parcela 77 do PP da Zona Industrial de Vagos; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de setembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a altura requerida para a edificação face à 

justificação apresentada e aos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que a separação física entre os espaços público e privado se faça através de pintura no 

pavimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dezasseis horas e vinte 

e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


