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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2015, de 05 novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de novembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e seis minutos, no edifício 

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

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

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

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

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de novembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 73.484,57 € (setenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e sete 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 15 

a 30 de outubro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 16 a 29 de outubro, ambos do 

ano 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA INDUSTRIAL GIRATÓRIA ------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores,  drª 

Maria  do  Céu  Pereira  Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e um voto de 

abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz,  dar parecer prévio favorável 

para o ajuste direto – para aquisição de “Serviço de máquina industrial giratória.” -------------------------- 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 23/2015, de 05 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------- 

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

6 - SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões por fazer parte dos órgãos 

sociais do CER. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – “VAGOS D’ ESCRITA” -------- 

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

 Oficio do CER – Centro de Educação e Recreio, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 19 de outubro de 2015, solicitando apoio ao projeto Vagos D’ Escrita, na aquisição de 250 

livros a um valor de capa de 10€; ----------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 19 de outubro de 2015, que a seguir se 

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

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

Silva Vasconcelos, adquirir 250 livros, pelo valor de 10€ cada. ---------------------------------------------------  

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues regressou à sala de reuniões, reassumindo as suas funções ----- 

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

8 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ADENDA ------------------------------------------------------------- 

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

  Adenda ao Acordo de Colaboração para implementação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 

“Com a presente Adenda pretende retificar-se o Acordo de Colaboração outorgado entre o 

Município de Vagos, número de identificação de pessoa coletiva: 506 912 833, nesse ato 

representado pelo seu Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, como 

Primeiro Outorgante, e Agrupamento de Escolas de Vagos, entidade equiparada a pessoa 
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coletiva número 600 076 091, nesse ato representado pelo seu Diretor, Hugo Pedro da Silva 

Martinho, como Segundo Outorgante, de acordo com o disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de Agosto, e nos termos das cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1.ª 

(Objeto) 

1. A presente Adenda ao Acordo de Colaboração para estabelecer as condições relativas à 

colaboração, entre o Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante, na implementação das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, tem como objeto a retificação do referido acordo. 

Cláusula 2.ª 

(Objeto) 

No Acordo de Colaboração supra referido todas as referências ao Despacho n.º 9265-

B/2013, de 15 de Julho, devem considerar-se como referências à Portaria n.º 644-A/2015, 

de 24 de Agosto, que revoga o anterior e regula a implementação do Programa de 

Generalização das Atividades de Enriquecimento Curricular.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de outubro de 2015: À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao referido Acordo e autorizar o senhor 

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

Deve o Setor de Educação da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

9 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE NOVEMBRO 2015 --------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 02 de novembro de 2015, sobre a necessidade do aumento temporário de 

fundos disponíveis no montante de 900.000,00 € (novecentos mil euros), por conta das receitas próprias a 

receber no mês de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Receitas próprias de fevereiro/2016: 450.000,00€; 

o Receitas próprias de março/2016: 450.000,00€. 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de novembro de 2015: “À Reunião da C.M.” - 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro (LCPA), na redação atual, autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor 

e nas condições da informação supra. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – LCPA - LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO - AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS -------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------- 

“Considerando, por um lado, o disposto no art. 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, 

locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada 

sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

(na atual redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março), que aprova as regras aplicáveis à assunção 

de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal; 

Considerando, que o art. 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (na atual redação do 

Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho), veio regulamentar a assunção de compromissos 

plurianuais, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais poderá ser dada de forma genérica aquando da aprovação das Grandes Opções do 

Plano; 
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Considerando, atenta esta faculdade, a celeridade e eficácia de processos, importa que seja 

solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 

22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho; 

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para os efeitos previstos na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012; 

Propõe-se: 

1- Que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta 

para que este órgão emita autorização genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, que resultem de programas plurianuais legalmente 

aprovados e constantes das Grandes Opções do Plano; 

2- Que delibere solicitar à Assembleia Municipal que este órgão, para os efeitos previstos na 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-

Lei nº 127, de 21de junho, na autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal abranja ainda os encargos não previstos 

nas Grandes Opções do Plano que não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos; 

3- Que delibere ainda a Câmara Municipal que a emissão de autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo seja dada na 

condição que, além das condições previstas acima, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no Decreto-Lei nº 127/2012, 

de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas; 

4- O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se á Câmara Municipal 

relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições 

constantes nos nºs 1 e 2, a assumir no ano económico de 2016; 

5- Que mais delibere a Câmara Municipal que, na sequência do pedido de autorização prévia 

formulado, seja igualmente autorizada a delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de caráter continuado e repetitivo 
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desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos dos 

nºs 1 e 2, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública; 

6- Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, prestará na sessão 

ordinária a ter lugar no próximo mês de novembro ou dezembro, informação da qual constem 

os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica objeto da 

presente proposta de deliberação. “ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara 

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

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

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

11 – CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL – 

PROPOSTA DE ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE ÀS AULAS 

SÉNIOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Centro Social e Bem Estar de Ouca, de 15 de outubro de 2015, solicitando que 

as idosas transportadas pelo Centro Social, tenham isenção de 50% do valor da taxa de pagamento 

de hidroginástica, uma vez que só frequentam 1 dia por semana; --------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 26 de outubro de 2015, propondo a 

isenção de 50% no pagamento da taxa mensal referente à aula sénior a cobrar aos utentes do Centro 

Social e Bem Estar de Ouca, num valor anual previsto de 490,14 € (quatrocentos e noventa euros 

e catorze cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de outubro de 2015: “À Reunião da C.M”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção de 50% no pagamento da taxa mensal 

referente à aula sénior a cobrar aos utentes do Centro Social e Bem Estar de Ouca, num valor anual previsto 

de 490,14 € (quatrocentos e noventa euros e catorze cêntimos). --------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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12 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM O COLÉGIO DIOCESANO DA 

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO NO AMBITO DA UTILIZAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DEDJ, de 30 de outubro de 2015; --------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Colégio Diocesano da Nossa 

Senhora da Apresentação de Calvão, que a seguir se transcreve:  

“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) possui instalações desportivas, as quais funcionando em 

paralelo e complementarmente com as instalações municipais, irão permitir 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; 

Assim, 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 

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 
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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 

Diretor, Querubim José Pereira da Silva; 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual visa articular entre o MV e o Colégio 

de Calvão, a utilização pelos munícipes das instalações desportivas dessa instituição de ensino, 

o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 

Primeira 

1. O presente Protocolo tem por objetivo definir, nos termos abaixo exarados, as condições de 

utilização das seguintes instalações desportivas do Colégio de Calvão: 

a) desportivos: Piscina e Pavilhão Desportivo; 

b) de apoio: balneários das instalações referidas na alínea anterior; 

2. A utilização dos restantes espaços desportivos e espaços não desportivos carece de 

autorização prévia do Colégio de Calvão. 

Segunda 

Durante o prazo de vigência do presente protocolo, conforme previsto na cláusula 8ª, 

compromete-se o 1º Outorgante a pagar 10 (dez) prestações mensais ao 2º Outorgante, no valor 

unitário de 7 500,00€ (sete mil e quinhentos euros), sendo o primeiro pagamento no mês de 

novembro e o último no mês de agosto do ano seguinte. 

Terceira 

Compromete-se o 2º Outorgante, nos termos do presente protocolo, a: 

a) Alargar o período de funcionamento semanal da Piscina do Colégio de Calvão, 

passando a instalação a estar aberta também ao sábado de manhã; 

b) Garantir um período de funcionamento anual semelhante ao da Piscina Municipal de 

Vagos; 

c) Ceder ao 1º Outorgante o uso da Piscina do Colégio de Calvão para atividades 

promovidas ou apoiadas por este, de acordo com as necessidades das mesmas, 

salvaguardando sempre a realização das atividades previamente agendadas pelo 2º 

Outorgante; 
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d) Garantir a vigilância dos planos de água utilizados nas atividades a que se refere a 

alínea anterior, de acordo com a legislação em vigor e aplicável neste âmbito; 

e) Alocar, quando tal for solicitado, um técnico devidamente habilitado para a 

colaboração nas atividades a que se refere a alínea c) da presente cláusula; 

f)  Disponibilizar os recursos necessários ao controlo de acessos à Piscina do Colégio, 

quando tal for pedido pelo 1º Outorgante; 

g) Ceder ao 1º Outorgante o uso do Pavilhão do Colégio de Calvão para atividades 

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

sempre a realização das atividades previamente agendadas pelo 2º Outorgante; 

h) Alocar os recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das instalações 

previsto nas alíneas c) e g) da presente cláusula; 

i)  Permitir a utilização do material didático e dos equipamentos desportivos existentes 

nas instalações necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nas referidas 

alíneas c) e g); 

j)  Celebrar os seguros previstos na legislação em vigor para as instalações referidas 

na alínea a) do número 1 da cláusula primeira do presente protocolo; 

k) 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 das instalações e respetivos 

equipamentos desportivos; 

l)  Colaborar com o MV na organização de, pelo menos, 2 competições desportivas por 

época, nomeadamente, do Torneio Aberto de Ténis de Mesa Concelho de Vagos e de um 

Torneio de Voleibol de Praia no Campo de Jogos da Praia da Vagueira. 

Quarta 

1. O pagamento da verba a que se refere a cláusula primeira do presente protocolo apenas 

será processado se: 

a. O 2º Outorgante cumprir com todos os deveres previstos na cláusula terceira do 

presente protocolo; 
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b. A qualidade da água e os valores da temperatura da água e da nave se encontrarem 

dentro dos parâmetros previamente definidos; 

2. No caso do não cumprimento dos requisitos referidos no número anterior, o 1º 

Outorgante não se encontrará obrigado ao pagamento da quantia correspondente aos dias em 

que se venham a verificar inconformidades, salvo se as mesmas decorrerem de tarefas de 

manutenção imprevistas e inevitáveis; 

3. No caso de incumprimento do requisito previsto na alínea l) da cláusula anterior, o 1º 

Outorgante não se encontrará obrigado ao pagamento da quantia correspondente a 50% da 

mensalidade do mês em que as referidas atividades se realizarem. 

Quinta 

Durante o período de vigência do presente protocolo, o 2º Outorgante não poderá alterar as 

taxas a cobrar aos utentes da Piscina do Colégio de Calvão sem aprovação prévia dos novos 

valores por parte do 1º Outorgante. 

Sexta 

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. 

Sétima 

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

aplicáveis. 

Oitava 

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

válido pelo prazo de um ano, renovando-se automaticamente, por iguais períodos, se nenhuma 

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

Nona 

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.“ 

 Informação de compromisso n.º 5559, no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros); ------------------ 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30 de outubro de 2015: À Reunião de 

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

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS – PROC. Nº 6.2.2. 

18/2008 – CONTA FINAL DA EMPREITADA RETIFICADA ----------------------------------------------- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 15 de outubro de 2015; --------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 20 de outubro de 2015; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 20 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sr.ª Vereadora Sara 

Caladé: A presente conta final foi retificada na sequência da correção efetuada ao cálculo da 

revisão de preços. Deverá a mesma ser submetida à apreciação/homologação da CMV.”--------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de outubro de 2015: «À Reunião da CM»; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada retificada. ---------- 

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

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

2 – CENTRO ESCOLAR DE GAFANHA DA BOA HORA – CONTA FINAL DA EMPREITADA 

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

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

 Informação do CDPP, de 22 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Sra Vereadora Sara Caladé: De submeter a presente conta final a deliberação /homologação da CMV.”.  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de outubro de 2015: “À Reunião da 

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

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

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

3 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – VALIDAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 27 de outubro de 2015; “Considerando que os 

elementos do PSS reúnem as condições necessárias para a sua validação técnica, nas seguintes 

condições: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Colocação de dispositivos luminosos no topo do primeiro sinal da pré-sinalização e 

no primeiro sinal da sinalização avançada. ---------------------------------------------------------- 

2. Acesso lado poente: Colocação de Sinais TD 21, AT1 e BT 7, com as devidas 

distâncias, entre eles, adaptadas a estrada municipal e com a devida distância de pré-

sinalização ao obstáculo / corte / desvio (mínimo 30 metros antes do desvio) ------------------ 

3. Acesso lado nascente: Restringir velocidades a 70 km/h, 50 Km/h e 30 Km/h, 

mantendo os restantes.-----------------------------------------------------------------------------------  

4. Assegurar continuidade da indicação de “Desvio” e local de destino, assim como 

colocar sinalização de “Fim de desvio”” ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 28 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente ”Plano de Sinalização Temporário” nas 

condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado 

conhecimento aos interessados (Entidade Executante, Fiscalização e CSO)”; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de outubro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado o presente Plano de Sinalização Temporário nas condições impostas pela 

CSO. Notifiquem-se os interessados. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – RAQUEL OLIVEIRA ROCHA – PROCESSO 117/15 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO RUSTICO N.º 705 ----------------------------------- 

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

 Requerimento de Raquel de Oliveira Rocha, solicitando certidão de compropriedade do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 705; -----------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DPP, de 20 de outubro de 2015; ----------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 22 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sr. Vice -Presidente: 

Sem prejuízo do referido no ponto 4, concordo com a informação.” ----------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 23 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito na Vala do Tojeiro, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com  área de 7.514 m2 a 

confrontar, no seu todo, do norte com Manuel Freire, do sul com Herdeiros de Manuel Martins Alves e 

outros, do nascente com urbano do mesmo e do poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Vagos sob o nº 1208 e inscrito na matriz predial rústica da citada freguesia sob o artigo n.º 705.  

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

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

2 – RAQUEL OLIVEIRA ROCHA – PROCESSO 118/15 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO RUSTICO N.º 704 ------------------------------------ 

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

 Requerimento de Raquel de Oliveira Rocha, solicitando certidão de compropriedade do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 704; -----------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DPP, de 20 de outubro de 2015; ----------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 22 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sr. Vice -Presidente: 

Concordo com a informação.” ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 23 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito na Vala do Tojeiro, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com a área  de 3.880,00m2, 

a confrontar no seu todo, do norte com Joaquim Freire Feijão, do sul com Bernardino Freire, do nascente 

com Joaquim Freire Feijão e do poente com caminho, inscrito na matriz predial rústica da citada freguesia 

sob o artigo n.º 704. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, 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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e seis minutos. ----- 

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

 


