
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 24/13, de 24 de OUTUBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

 

ATA Nº 24/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 

 

 

--------- No dia 24 de outubro de 2013, pelas nove horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da 

Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, com a presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria Céu Pereira 

Sarabando Marques, eng. João Paulo Sousa Gonçalves, eng. João Manuel Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins 

Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng. Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a senhora Carla 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para cumprimentar e dar as boas vindas a todo o 

executivo, tanto aos repetentes como aos novos membros. Desejou as maiores felicidades e expressou o seu desejo 

de contar com todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente deu conhecimento do seu despacho de 23 de outubro que a seguir se transcreve: ------------------ 

« Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 57.º e no n.º 7 do artigo 42.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, designo, para a elaboração das atas das reuniões da Câmara Municipal as assistentes técnicas, Carla 

Sarabando e Paula Sarabando, sob a supervisão do diretor do departamento de controlo interno, eng. António 

Castro, que também coordenará a disponibilização da informação necessária, ao exercício do mandato, aos 

senhores vereadores sem pelouros atribuídos. Divulgar pelos serviços municipais. Vagos, aos 23 de outubro de 

2013. O Presidente da Câmara (dr. Silvério Rodrigues Regalado) » --------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, engº Mário dos Santos Martins Júnior, solicitou a disponibilização da ordem do dia das 

reuniões da Câmara Municipal em formato Word. ------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

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

ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a Ata número 23/2013, de 15 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi 

a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprová-la com um voto a favor do senhor Presidente e seis abstenções 

dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, engº João Paulo de Sousa Gonçalves, engº 

João Manuel da Cruz Domingues, srª Maria Dulcínia Martins Sereno, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé e engº 

Mário dos Santos Martins Júnior. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – CÂMARA MUNICIPAL - REUNIÕES – PERIOCIDADE ----------------------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto nos artigos 40º e 49.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal propôs:------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Que as reuniões ordinárias do órgão executivo do Município se realizem na 1ª e 3ª Quartas-Feiras de cada 

mês, com início às 09 horas e 30 minutos; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Que a última reunião ordinária, de cada mês, seja pública; ---------------------------------------------------------- 

• Que, caso a reunião ordinária coincida com dia feriado, a mesma tenha lugar no primeiro dia útil seguinte, 

com início à mesma hora; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A presente deliberação deve ser publicitada por edital e deve constar em permanência no sítio da Internet deste 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – CÂMARA MUNICIPAL – PRESIDENTE DA CÂMARA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------- 

Para efeitos do disposto no artigo 34.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal propôs que lhe fossem delegadas as competências da Câmara Municipal a seguir indicadas, as 

quais poderão ser subdelegadas nos senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------------- 

« Competências a delegar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as competências das alíneas d), f), g), h), 

l), q), r), t), v), w), x), y), bb), cc), dd), ee), ff), gg), ii), jj), kk), ll), mm), nn), pp), qq), rr), ss), tt), uu), ww), 

xx), yy), zz) e bbb). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Do artigo 39.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as competências das alíneas b) e c).»----- 
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Mais propôs, considerando as disposições do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pela Declaração 

de retificação n.º 5-B/2000, de 29 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, retificado pela 

Declaração de retificação n.º 13-T/2001, de 30 de junho, pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, pela Lei n.º 4-

A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 

dezembro, que prevê a possibilidade de delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, 

as quais poderão ser objeto de subdelegação nos Vereadores, que lhe sejam delegadas as competências que a seguir 

se indicam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Artigo 4º, nº 2, ex-vi , artigo 5º, nº1: 

 “ Estão sujeitas a licença administrativa”: 

a) “As operações de loteamento”;  

b) “As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não 

abrangida por operação de loteamento”; 

c) “As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por 

operação de loteamento ou por plano de pormenor que contenha os elementos referidos 

nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial”;  

d) “As obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem como dos imóveis integrados em 

conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas 

de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação”; 

e) “As obras de reconstrução sem preservação das fachadas”;  

f) “As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de 

obras de reconstrução”;  

«Artigo 5º, nº4»:  

“ A aprovação da informação prévia regulada no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações acima referidas, é da competência da Câmara Municipal, podendo ser delegada no seu 

Presidente, com faculdade de subdelegação nos Vereadores ”;   

«Artigo 117º, nº 2»:  

« O pagamento das taxas referidas nos n.ºs 2 a 4 do artigo 116.º pode, por deliberação da Câmara 

Municipal, com faculdade de delegação no Presidente e de subdelegação deste nos Vereadores ou 

nos dirigentes dos serviços municipais, ser fracionado até ao termo do prazo de execução fixado no 

alvará desde que seja prestada caução nos termos do artigo 54º;» 

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

delegar-lhe todas as competências acima indicadas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - CÂMARA MUNICIPAL – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ---- 

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

« Considerando que, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, os 

Presidentes de Câmara são competentes para autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços até 

149.639,37 € (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), e que as 

competências atribuídas, pelo referido diploma, às Câmara Municipais podem ser delegadas no Presidente da 

Câmara Municipal até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros 

e oitenta e quatro cêntimos), proponho a delegação de competências para autorização de despesas e respectivo 

pagamento até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e 

oitenta e quatro cêntimos), relativamente a cada uma das seguintes despesas: 
• Transportes escolares;  

• Encargos com empréstimos que esteja previamente aprovados pelo órgão deliberativo do Município;  

• Iluminação pública e energia eléctrica;  

• Transferência para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, CIRA e Associação de Municípios 

do Carvoeiro-Vouga, Beira Atlântico Parque  e Rota da Bairrada.» 

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

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

5 – CÂMARA MUNICIPAL – VEREADORES – REGIME DE TEMPO INTEIRO E MEIO TEMPO -------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 58º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro, fixa em 1 (um) o número de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro e em exclusividade e designa o 

senhor Vereador eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e fixa em 2 (dois) o número de Vereadores em Regime de 

Meio Tempo e designa as senhoras Vereadoras Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

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

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

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

« Considerando que nos termos do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compete à Câmara Municipal, sob proposta do respectivo 

Presidente fixar o número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos no nº 1, do 

citado artigo, proponho à Câmara Municipal fixar o número de vereadores a tempo inteiro em mais 1 (um). -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprová-la, com cinco votos a favor e duas abstenções dos senhores 

Vereadores drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e engº João Manuel da Cruz Domingues. -------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – PRESIDENTE DA CÂMARA – VICE - PRESIDENTE --------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 57º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, designou o senhor Vereador, 

eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, como VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vagos, a quem, para 

além das funções que lhe serão atribuídas, caberá substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. -------------------------- 

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

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

7 – PRESIDENTE DA CÂMARA – GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA ------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto nos artigos 42.º e 43.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeou para o gabinete de apoio à presidência (GAP) e para o lugar de 

Adjunto o senhor Hugo Alexandre Franco Silva. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – PRESIDENTE DA CÂMARA – GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES -------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto nos artigos 42.º e 43.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeou para o gabinete de apoio aos Vereadores (GAV) e para o lugar de 

Secretário o senhor eng.º Helder Bruno Ferreira da Rocha. --------------------------------------------------------------- 

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

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

9 - PRESIDENTE DA CÂMARA – VEREADORES – DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES -------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, ao abrigo do disposto no artigo 36.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delega competências nos senhores Vereadores e nas seguintes áreas:---------------------- 

• Engº Paulo Sousa – Desenvolvimento Económico, Planeamento, Gestão de Infraestruturas e Turismo;------ 

• Srª Dulcinia Sereno – Ação Social, Cultura, Trânsito, Ambiente, Cemitério Municipal, Feiras e Mercados e 

Fiscalização Sanitária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Engª Sara Caladé – Administração Geral, Recursos Humanos e Obras Particulares e Públicas; --------------- 

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

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

10 – ELEITOS LOCAIS – DECLARAÇÕES AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 

INCOMPATIBILIDADES E ACUMULAÇÕES DE FUNÇÕES --------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou todos os senhores Vereadores da necessidade de apresentarem 

junto do Tribunal Constitucional declaração dos seus rendimentos. Mais informou que os senhores Vereadores a 

tempo inteiro devem ainda apresentar junto do mesmo Tribunal declaração de inexistência de incompatibilidades ou 

impedimentos. A não apresentação das declarações referidas constitui uma infração que pode ter como 

consequência a perda de mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA (AMC – V) – ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que fossem indicados os seguintes três elementos deste executivo 

para integrarem a Assembleia Intermunicipal da AMC – V, a saber: --------------------------------------------------------- 

• Presidente – dr. Silvério Regalado --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Vereadores - eng Paulo Sousa e engª Sara Caladé -------------------------------------------------------------------- 

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

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

12 – MAIS VAGOS – ÓRGÃOS SOCIAIS ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que fossem indicados os seguintes três elementos deste executivo 

para integrarem os órgãos sociais da MaisVagos, a saber: ---------------------------------------------------------------------- 

• Conselho de Administração – Presidente – dr. Silvério Regalado -------------------------------------------------- 

• Assembleia Geral – Vereador - engº Paulo Sousa --------------------------------------------------------------------- 

• Conselho Fiscal – Vereador - engº Mário Martins -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------- 

Mais foi deliberado solicitar parecer à CCDR-C sobre a legalidade das nomeações supra referidas. -------------------- 

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

13 - CÂMARA MUNICIPAL - CONTAS BANCÁRIAS – ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO ----------------- 

Nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a 

abertura de contas bancárias e respetivas movimentações possam ser efetuadas pelo senhor Presidente da Câmara, 

dr. Silvério Rodrigues Regalado e pela funcionária com funções na Tesouraria, a assistente técnica, Maria Luísa 

Pessoa dos Santos. O senhor Presidente da Câmara será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo senhor 

Vice-Presidente da Câmara, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves e pela senhora Vereadora Maria Dulcínia Martins 

Sereno. A assistente técnica, Maria Luísa Pessoa dos Santos, será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 

assistente técnica, Maria Alice Domingues Graça ------------------------------------------------------------------------------- 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de outubro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 129.846,79 € (cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e seis euros e setenta e nove cêntimos).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – TRANSPORTES ESCOLARES ------------------------- 

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

• Ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, com referência nº 727-2013, datado de 24 de setembro de 

2013, a solicitar que enquanto aguardam a aprovação do financiamento do Fundo Social Europeu para o 

projeto POPH 2013/14 a Câmara Municipal assuma a inclusão dos alunos pertencentes a agregados 

familiares de baixos recursos económicos no seu Plano de Transportes Escolares. -------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora dr. Albina Rocha, de 04 outubro de 2013. ----------------------------------- 

Uma vez que o assunto, à data presente, e conforme informação do técnico superior de educação, dr. Bruno 

Marques, já se encontra resolvido, a Câmara Municipal não necessitou de tomar qualquer deliberação. ------------ 

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

7 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS – TAXAS PARA 2014 ---------------------------------- 

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

«Considerando que nos termos do disposto nas alíneas b) e c), do nº 1, do artigo 112º, do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, com todas as 

alterações posteriores, as taxas do imposto municipal sobre imóveis estão compreendidas no intervalo de 0,5% 

a 0,8%, para os prédios urbanos, e de 0,3% a 0,5%, para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI; ---- 

Considerando que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 25.º 

do anexo I à lei 75/2013, de 12 de setembro fixam o valor da taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos 

previstos no número anterior; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando as difíceis circunstâncias económicas e financeiras que o país atravessa, com uma carga fiscal 

elevada sobre as famílias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade do Município de Vagos continuar atrativo para as famílias se poderem instalar; --- 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação atrás citada, conjugada com a alínea d), do nº 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 2014: --------------------------------------------------------------- 

• Prédios Urbanos – 0,5 %; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3 % » ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remetê-la à Assembleia 

Municipal para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROC. 6.2.2 07/02007 – AUTO DE VISTORIA I 

PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

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

• Ofício da empresa Marvoense, construção & obras públicas Lda., datado de 22 de janeiro de 2013; ------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 26 de março de 2013; ---------------------- 

• Informação, datada de 26 de março de 2013, subscrita pelo técnico superior da Divisão de 

Equipamentos e Projetos, eng. José Silvestre informando que “pode o Dono da obra proceder á 

liberação de 90% do valor da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do Decreto de Lei nº 190/2012 

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

• Informação do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI),senhor eng. Jorge Almeida, datada 

de 18 de setembro de 2013 comunicando que «Deve este auto ser submetido a 

apreciação/homologação da CM» ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2013. -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pelo CDGI; ------------------------------------------------------------ 

• Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º, ponto 1, do Decreto-Lei 

n.º190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – ACORDO DE PARCERIA ENTRE A APA (AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE) E O 

MUNICIPIO DE VAGOS – APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

« PROTOCOLO  ENTRE  A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. E O MUNICÍPIO DE VAGOS - OUTUBRO 

DE 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P., NIF 510 306 624 com sede na sede Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal, 
Apartado 7585, 2610-124 Amadora e instalações na Avenida Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa, representada 
pelo Vice-Presidente Dr. Alexandre Simões, adiante designada APA, I.P.; ------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MUNICÍPIO DE VAGOS, NIPC 506 912 833, com sede na Rua Saudade Vagos, 3840-420 Vagos, representada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, adiante designado por Município;----------------- 
TENDO EM CONTA QUE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O ex-INAG, I.P., actualmente APA, I.P., apresentou em 29-02-2008 ao POVT Eixo III – Combate à Erosão e Defesa 
Costeira, a candidatura com o Código POVT–03–0133–FCOES–000002 e designação “Defesa Costeira, Protecção do 
Cordão Dunar e Requalificação da Praia da Vagueira”.--------------------------------------------------------------------- 
Esta candidatura encontra-se aprovada desde 14-05-2008, com contrato de financiamento assinado em 06-06-2008, e inclui 
as seguintes componentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� A 1.ª fase, relativa à “Reabilitação da Defesa Aderente e dos Esporões Norte e Sul da Vagueira”, já se encontra 
concluída e atingiu um montante global de 1.974.584,00 euros. ------------------------------------------------- 

� A  2.ª fase, correspondente à “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da frente marítima entre a Praia da 
Vagueira e a Praia do Labrego”, ainda não foi executada em virtude das restrições orçamentais, restrição esta, 
agora ultrapassada, com o financiamento da candidatura pelo POVT a 100%. -------------------------------- 
O Município de Vagos, ciente da importância da conclusão desta acção, pretende colaborar na promoção da 
execução da 2.ª fase, correspondente à “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da frente marítima entre a 
Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. --------------------------------------------------------------------------- 
Para este efeito o Município de Vagos encomendou um projecto à firma Consulmar, Lda, o qual já foi analisado 
pela APA,I.P., tendo sido solicitada ao Município a sua revisão a qual também já foi elaborada, tendo sido já 
remetido a esta Agência o projecto reformulado. ------------------------------------------------------------------- 

� Assistência Técnica - acompanhamento da execução desta operação, incluindo a sua posterior monitorização com 
vista a analisar o seu comportamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que estas obras se complementam, por interligarem percursos pedonais, cicláveis e zonas de estadia e garantirem 
ao mesmo tempo as condições de segurança dos acessos, para a sua concretização a APA, I.P., e o Município de Vagos 
acordaram em celebrar o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------------------------- 

CLÁUSULA 1ª 

Objecto 

O Protocolo tem por objecto a realização de intervenções que visam a ligação entre a praia da Vagueira e a praia do 
Labrego, situada mediatamente a sul, e o reforço dos cordões dunares naquelas praias e na zona entre elas.  

 CLÁUSULA 2ª 

Intervenções 

1 -  As principais acções a implementar integram as seguintes componentes: 

1.1. Requalificação da frente urbana da Praia da Vagueira; 

1.2. Defesa do cordão dunar entre a praia da Vagueira sul e a praia do Labrego, incluindo a construção de um 
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passadiço sobreelevado em madeira; 

1.3. Defesa do cordão dunar da praia do Labrego; 

1.4. Execução de um passadiço em madeira, facilmente amovível, constituído por módulos, a implantar na 
parte anterior da defesa aderente da praia da Vagueira, ficando o seu piso à mesma cota da defesa 
aderente. 

CLÁUSULA 3ª 

Instrumentos Financeiros 

1 -  Para a obtenção de financiamento comunitário, o qual será a 100%, a APA, I.P, irá apresentar a reprogramação da 
candidatura POVT Eixo III – Combate à Erosão e Defesa Costeira, cujo código é POVT – 03 – 0133 – FCOES – 
000002, com a designação de “Defesa Costeira, Protecção do Cordão Dunar e Requalificação da Praia da Vagueira”.  

2 -  A APA, I.P. compromete-se a assegurar a Contrapartida Nacional correspondente a 100% do investimento relativo à 
Assistência Técnica, através de verbas inscritas no seu Plano de Investimentos, uma vez que esta acção não é eligível 
pelo POVT. 

3 -  As transferências financeiras das comparticipações recebidas do QREN - POVT, serão efectuadas directamente para a 
APA, I.P. devendo esta entidade efectuar a sua entrega à Câmara Municipal de Vagos com a necessária brevidade     

CLÁUSULA 4ª 

Direitos e Obrigações 

1 -  Compete à APA, I.P. no âmbito do presente acordo: 

1.1. Liderar a operação na condição de beneficiário da candidatura;  

1.2. Reprogramar a candidatura ao QREN – POVT, já atrás referida; 

1.3. Garantir o apoio técnico ao acompanhamento da execução da obra;   

1.4. A APA, I.P., como entidade beneficiária da operação, será responsável pela submissão de todos os 
documentos relativos à execução da 2ª fase da operação, designadamente os que se referem aos 
procedimentos de contratação pública e aos Pedidos de Pagamento e respectivos documentos de despesa e 
comprovativos dos pagamentos, respeitantes aos trabalhos adjudicados e contratados pela Câmara 
Municipal de Vagos; 

1.5. A APA, I.P. como entidade beneficiária da operação mantem todas as responsabilidades contratuais 
perante a Autoridade de Gestão do POVT e demais Autoridades Nacionais e Comunitárias no âmbito do 
controlo e auditoria do QREN, competindo-lhe manter no dossier da operação todos os documentos 
relativos à sua execução, incluindo a parte que é realizada pela Câmara Municipal de Vagos; 

1.6. Deverá ainda a APA, I.P. assegurar-se junto da Câmara Municipal de Vagos que esta assume todas as 
suas responsabilidades e obrigações em termos de cumprimento da legislação nacional e comunitária e 
normas de procedimentos do POVT, disponibilizando-se para apresentação de todos os documentos e 
informações exigíveis bem como para o acompanhamento de todas as auditorias e ações de verificação 
que vierem a incidir sobre os trabalhos de sua responsabilidade; 

1.7. Submeter ao POVT os documentos de despesa relativos às intervenções.  
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2 -  Compete à Câmara Municipal de Vagos: 

2.1. Fornecer toda a documentação comprovativa das condições de admissibilidade e de aceitação de parceria 
definida pelo POVT;  

2.2. Executar todos os procedimentos administrativos de formação de contratos para a execução da obra, 
nomeadamente o processo de lançamento do concurso público e a proposta de decisão de adjudicação; 

2.3. Proceder à adjudicação e à celebração do contrato e obtenção do respectivo visto do Tribunal de Contas; 

2.4. Executar todos os procedimentos administrativos de formação de contratos para a contratação da 
fiscalização da execução dos trabalhos da obra, nomeadamente o processo de lançamento do concurso 
por ajuste directo e a proposta de decisão de adjudicação; 

2.5. Proceder à adjudicação e à celebração do contrato 

2.6. Obter o licenciamento do referido projecto e assegurar que o mesmo respeita todas as exigências técnicas, 
legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as previstas no Código dos Contratos Públicos e 
legislação complementar.  

CLÁUSULA 5ª 

Publicidade do financiamento 

A APA, I.P. e o Município de Vagos, obrigam-se a colocar no local dos respectivos trabalhos, placa que informe das 
entidades intervenientes, bem como alusão aos financiamentos envolvidos (comunitários e outros).  

CLÁUSULA 6ª 

Revisão do protocolo 

O presente Protocolo poderá ser revisto se ocorrerem alterações anormais e imprevisíveis das circunstâncias que 
determinaram os seus termos. 

CLÁUSULA 7ª 

Receções Provisória e Definitiva 

As recepções provisória e definitiva da obra serão efectuadas conjuntamente pela APA, I.P. e pela Câmara Municipal de 
Vagos.  

CLÁUSULA 8ª 

Período de Vigência do Acordo 

O Protocolo produz efeitos na data da sua assinatura. » 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o presente Acordo de Parceria entre a APA e o 

Município de Vagos e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. ------------------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROC.º 04/2012 – ADJUDICAÇÃO --------------- 

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

• Relatório Final, apresentado pelo júri do procedimento e datado de 4 de abril de 2013 bem como 

relatórios preliminar e técnico de análise de propostas de 25 e 21 de março de 2013, respetivamente. ---- 

• Comunicação da empresa Paviazemeis – Pavimentações de Azemeis, Lda, de 12 de junho de 2013; ----- 

• Ofício da Câmara Municipal de Vagos, nº 3746, de 17 de setembro de 2013, ao Presidente da Agência 

Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP); ---------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 18 de setembro de 2013; ------------------------ 

• Oficio da Câmara Municipal de Vagos, nº 3905, de 27 de setembro de 2013, à empresa Arouconstroi, 

Engenharia e Construções, SA.; -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação da empresa Arouconstroi, Engenharia e Construções, S.A., via Plataforma Vortal, de 27 

de setembro de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de setembro de 2013. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Arouconstroi, Engenharia e Construções, 

S.A. a empreitada em epígrafe, pelo valor da sua proposta de 708.500,58 € (setecentos e oito mil e quinhentos 

euros e cinquenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROCESSO N.º 6.2.2 - 07/2009 – 

ADJUDICATÁRIO – JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LD.ª – SUSPENSÃO DA 

EMPREITADA PELO EMPREITEIRO – VIOLAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL ------------------------ 

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

• Informações do técnico superior da Divisão de Equipamentos e Projetos (DEP), eng. José Silvestre 

datadas de 06 de maio e 14 de agosto, ambas de 2013; ----------------------------------------------------------- 

• Pareceres do Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (CDEP), arqt.º Pedro Castro, datados de 08 

de maio e de 19 de agosto, ambos de 2013; ------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de agosto de 2013; -------------------- 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, datado de 24 de setembro de 2013; --------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos adicionais. ----- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 art.º 57 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 terminado a reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos. ------------------------------------------------ 


