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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2014, de 03 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de dezembro de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta 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.º João Paulo de Sousa 

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar que foi convidado para estar presente na visita dos 

senhores Secretários de Estado da Economia e da Energia à empresa Riablades, a qual se realiza 

hoje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar 2 questões a saber: ------ 

1. Saneamento e Estações Elevatórias. Sendo novamente confrontado com o mau cheiro 

periódico na vala que passa na Senhora de Vagos, sendo este sentido no parque de 

merendas que lá está. Queria saber se a Câmara Municipal recebe algum tipo de 

relatório semestral, trimestral ou anual sobre o número de falhas das estações que estão 
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na nossa rede, a sua duração e hipoteticamente o impacto das mesmas. Caso a Câmara 

não tenha esta informação recomenda questionar a AdRA sobre o assunto. ---------------- 

2. Relatório da PKF – Accountants & Business Advisers. Esquecendo a parte das 

execuções orçamentais, a pergunta vai no sentido de passados já quase mais (6) seis 

meses, já quase no fim do ano orçamental, se o senhor Presidente tem já alguma ideia 

ou alguma estimativa sobre qual dos tetos vamos cumprir, vamos passar limpinhos ou 

ainda vamos ter que nos referenciar a 31 de dezembro de 2013? ---------------------------- 

Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara referiu: ---------------------------------------------------- 

1. Sobre o assunto das estações elevatórias prestou alguns esclarecimentos e informou que reuniu 

com os serviços técnicos da Câmara Municipal, tendo já levantado algumas questões perante a 

SIMRIA. Existe uma estação elevatória que será da AdRA e não da SIMRIA, que de facto estará 

subdimensionada. Falando com o senhor eng.º Roque da AdRA, foi informado que esta está a 

fazer um estudo integrado de dimensionamento das estações elevatórias. Ficou combinada uma 

reunião com o senhor eng.º Roque para ver a situação tanto na Vagueira como em Vagos. -------- 

2. Sobre o relatório da PKF. Não é preocupante, está confiante que poderemos passar dentro dos 

limites da nova Lei das Finanças Locais, não é contudo garantido que tal aconteça, uma vez que 

ainda dependemos da leitura acerca das entidades participadas. ---------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para saber porque razão 

não foi presente a este reunião o subsidio do GRECAS. ------------------------------------------------- 

A esta questão o senhor Presidente da Câmara respondeu que a informação foi-lhe entregue 

muito encima da hora e não teve oportunidade de a ler e analisar atempadamente, de modo que 

virá à próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para dizer que relativamente à 

questão colocada pelo senhor Vereador eng.º João Domingues sobre as estações elevatórias 

considera que a Câmara Municipal poderia junto das entidades que gerem essas estações pedir 

para ser informada regularmente dos registos de avarias. Fazia sentido que essas entidades quer 
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sejam a SIMRIA ou a AdRA, reportassem à Câmara Municipal quaisquer avarias ou problemas 

de outro tipo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos adicionais às questões levantadas. ------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

 

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

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

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

2 – RMUE – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO. ---------- 

RTTeORMV – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICIPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presente informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 26 de novembro de 2014, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Srª Vereadora engª Sara Caladé 

Assunto: RJUE – Alterações 

I – Enquadramento e Justificação 

1. No pretérito dia 9 de setembro de 2014, foi publicado o DL nº 136/2014, o qual procede à 13ª 

alteração ao DL nº 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização 

e da edificação, bem como à 2ª alteração ao regime jurídico da reabilitação urbana e à 1ª 

alteração ao regime sobre acessibilidades. 

2. O referido diploma legal entrará em vigor no dia 7 de janeiro de 2015.  

3. O DL nº 136/2014, de 9 de setembro, vem reforçar o esforço de simplificação e de aproximação 

ao cidadão e às empresas, tendo os seguintes objetivos estratégicos, a saber: 

a) Concretização dos princípios consagrados na Lei nº 31/2014, de 31 de maio, e com 

incidência na gestão urbanística; 



 
 

Ata n.º 25/2014, de 03 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

4 

b) Simplificação do controlo das operações urbanísticas mediante o procedimento de 

comunicação prévia com prazo; 

c) Reforço da responsabilização dos intervenientes nas operações urbanísticas; 

d) Reforço das medidas de tutela da legalidade urbanística; 

e) Reforço dos mecanismos de participação do próprio interessado nas conferências 

decisórias, quando existam pareceres negativos das entidades consultadas; 

f) Revisão de alguns conceitos urbanísticos, designadamente o conceito de obras de 

reconstrução, passando este a corresponder às obras de construção subsequente à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição 

da estrutura das fachadas, incentivando, por esta via, a reabilitação e regeneração como 

fatores de revitalização económica, social e cultural e de reforço da coesão territorial; 

g) Reforço e criação de mecanismos de regularização de operações urbanísticas, devendo, 

nestes casos, serem ponderados os interesses em presença, bem como o impacte negativo 

dessas situações irregulares para o interesse público e ambiental, em razão do qual a 

Administração, em certas circunstâncias, poderá proceder à respetiva regularização. 

 

4. Neste contexto, o decreto preambular do diploma ora em análise, deverá ser perspetivado nos 

seguintes aspetos fundamentais, designadamente: 

4.1 A alteração de 68 artigos do RJUE (art. 2º); 

4.2 Aditamentos ao RJUE nas seguintes matérias (art. 3º): 

4.2.1 Regime da responsabilidade civil dos intervenientes nas operações urbanísticas 

(art. 100º -A); 

4.2.2 Regime da legalização das operações urbanísticas (art. 102º - A); 

4.2.3 Regime de Embargo (art. 102º-B) 

4.3 O artigo art. 4 e art. 5º do decreto preambular prevê a alteração legislativa aos Regime da 

Reabilitação Urbana e ao Regime de Acessibilidades; 

4.4 O decreto preambular estabelece uma alteração sistemática do RJUE, no que se refere às 

matérias associadas à autorização de localização, validade dos atos de gestão urbanística 

e, ainda, em matéria de caducidade e revogação dos atos de gestão urbanística (art. 6º); 

4.5 Consagra-se o princípio da correspondência das referências legais do RJUE com as 

disposições legais decorrentes das alterações introduzidas pelo DL nº 136/2014 (art. 7º); 

4.6 O art. 8º do decreto preambular estabelece o regime de acesso à plataforma eletrónica e a 

sua aplicação faseada nos termos a fixar em Portaria. Sendo certo que até á entrada em 

funcionamento da plataforma a tramitação dos processos far-se-á nos termos previsto no 

regime anteriormente vigente. 

4.7 Estabelece-se o regime de aplicação no tempo, sendo que o DL nº 136/2014 aplicar-se-á a 

todos os procedimentos que se iniciem após a sua entrada em vigor. 
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5. O DL 136/2014, veio fazer um novo enquadramento do poder regulamentar próprio dos 

municípios, na produção dos regulamentos municipais concretizadores e operacionalizadores 

do RJUE, alargando o seu conteúdo material, de forma exemplificativa, com identificação de 

um número significativo de matérias relacionadas com a gestão e execução das operações 

urbanísticas e nas suas diversas componentes, a saber: 

a) Concretizar quais as obras de escassa relevância urbanística para efeitos de delimitação 

das situações isentas de controlo prévio; 

b) Pormenorizar, sempre que possível, os aspetos que envolvam a formulação de valorações 

próprias do exercício da função administrativa, em especial os aspetos morfológicos e 

estéticos a que devem obedecer os projetos de urbanização e edificação, assim como as 

condições exigíveis para avaliar a idoneidade da utilização dos edifícios e suas frações 

(102º -A nº 7); 

c) Disciplinar os aspetos relativos ao projeto, execução, receção e conservação das obras e 

serviços de urbanização, podendo, em particular, estabelecer normas para o controlo da 

qualidade da execução e fixar critérios morfológicos e estéticos a que os projetos devam 

conformar -se; 

d) Disciplinar os aspetos relativos à segurança, funcionalidade, economia, harmonia e 

equilíbrio socioambiental, estética, qualidade, conservação e utilização dos edifícios, suas 

frações e demais construções e instalações; 

e) Fixar os critérios e trâmites do reconhecimento de que as edificações construídas se 

conformam com as regras em vigor à data da sua construção, assim como do licenciamento 

ou comunicação prévia de obras de reconstrução ou de alteração das edificações para 

efeitos da aplicação do regime da garantia das edificações existentes; 

f) Fixar os montantes das taxas a cobrar; 

g) Indicar a instituição e o número da conta bancária do município onde é possível efetuar o 

depósito dos montantes das taxas devidas, identificando o órgão à ordem do qual é efetuado 

o pagamento;  

h) Condições a observar na execução de operações urbanísticas objeto de comunicação 

prévia;  

i) Determinar quais os atos e operações que devem estar submetidos a discussão pública, 

designadamente, concretizar as operações de loteamento com significativa relevância 

urbanística e definir os termos do procedimento da sua discussão; 

j) Regular outros aspetos relativos à urbanização e edificação cuja disciplina não esteja 

reservada por lei a instrumentos de gestão territorial. 

 

6. Em traços gerais, tais alterações, ao mencionado regulamento municipal, circunscrevem-se às 

seguintes áreas de intervenção que integram o seu objeto, a saber: 

a) Termos e condições do pagamento de taxas urbanísticas realizado por autoliquidação  

– nº7, do art. 7º e nº 3, do art. 34º -; 
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b) Regime de dispensa da intervenção de entidades externas, no âmbito do projeto de 

arquitetura, projeto das especialidades e os pedidos de autorização de utilização, 

quando acompanhados do respetivo termo de responsabilidade idóneo, não se 

aplicando esta regra às especialidades de eletricidade e de gás – nº 9 e nº11, do art. 

13º -; 

c) Condições a observar na execução das obras sujeitas a comunicação prévia - nº1, do 

art. 57º - 

d) Estabelecer o regime de legalização de operações urbanísticas ilegais e forma de exigir 

o pagamento das taxas nas situações em que a câmara procede oficiosamente à 

legalização - nº 8, do art. 102º - A -. 

 

7. As modificações de natureza formal e substantiva consagradas no DL nº 136/2014, de 9 de 

setembro, determinam, de per si, a necessidade de adaptação dos Regulamentos municipais de 

índole urbanística em vigor sobre a matéria, muito concretamente, o Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, e bem assim, do Regulamento e tabela de taxas e outras receitas 

do Município de Vagos, garantindo-se a sua conformidade face às soluções normativas ora 

consagradas no referido diploma legal.  

 

II – Da Proposta 

Assim, em coerência com as razões anteriormente expostas, e em vista à concretização e execução 

do diploma – DL nº 136/2014, de 09 de setembro -, sugere-se a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: 

a) Que seja autorizado o início dos trabalhos tendentes à alteração ao Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, e Regulamento e Tabela de Taxas e outras receitas do Município 

de Vagos, no sentido dos mesmos serem adaptados tendo como pressuposto as soluções 

consagradas no DL nº 136/2014, de 9 de setembro, tendo sempre por referência a data da 

entrada em vigor de tal diploma legal – dia 7 de janeiro de 2015 -, não esquecendo, também, a 

obrigatoriedade de submetê-lo, antes da sua aprovação pelos órgãos municipais competentes, a 

um período de discussão pública (30 dias), e ao cumprimento da correspondente publicitação 

na 2ª Série do DR; 

b) Caso a presente proposta mereça a concordância superior, que seja autorizada a constituição 

de uma equipa de trabalho, com uma composição pluridisciplinar, representada por elementos 

de diferentes Unidades Orgânicas e que possam dar resposta às seguintes áreas de intervenção 

funcional: direito, urbanismo (engenharia e ou arquitetura 

c) ), fiscalização municipal e economia. 

d) Para o efeito, e logo que tal equipa se encontre devidamente constituída, deverá a mesma 

proceder, previamente, à definição dos seguintes pressupostos de atuação: 
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                     i)Definição de metodologia de trabalho; 

ii)Estabelecimento do prazo para a conclusão da revisão dos Regulamentos; 

iii)Ponderação quanto à componente económica relacionada com a fundamentação das 

taxas urbanísticas. 

À consideração superior. 26 /11/ 2014, A CDGU (Isabel Trindade)”; -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Concordo. A equipa de trabalho deverá ser constituída pela Sr.ª CDGU, Eng.ª Isabel Trindade, 

Sr. DDGRHeFM, Eng.º António Castro, Sr. CDPP, Arq. Pedro Castro, Sr. CDF, Dr. Nuno 

André, Sr. CUAJ, Dr. Pedro Samagaio c/ ou outros elementos das diversas Unidades Orgânicas 

indicadas, que os respectivos dirigentes considerem necessários. Á Reunião da CM p/ 

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

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

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de dezembro de 2014, o qual acusa um 

saldo em dinheiro de 43.044,08 € (quarenta e três mil, quarenta e quatro euros e oito cêntimos). ------------ 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: ------------------- 

- O.P. nº. 3077 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 3.972,43 €, para 

pagamento do Auto de medição nº 30 – “Construção da Biblioteca Municipal”. Fatura nº 1/52.  

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 14 a 

27 de novembro de 2014, 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 SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADO 

DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS --------------------------------------------------------------------------------- 

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 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de “Serviços Técnicos, para Elaboração de Certificado de 

Avaliação de Terrenos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE DEZEMBRO 2014 ---------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação do CDF, dr. Nuno André, de 28 de novembro de 2014, 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 nos meses de março/2015: 350.000,00 € e abril/2015: 

550.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de novembro de 2014: “À Reunião da C.M.” -- 

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, e ao abrigo do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos 

fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. ------------------------------------------------ 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, referiu o seguinte: ----------------------------- 

“Sobre este assunto gostaria de receber antecipadamente informação por escrito e de forma detalhada 

de modo a poder fazer uma melhor análise sobre o mesmo.” ------------------------------------------------------ 

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

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

8 – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. – PROTOCOLO ------------- 

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

 Informação do CDF, dr. Nuno André, de 27 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Exma. Sra Vereadora Sara Caladé, 

No âmbito da disponibilização de serviços desmaterializados em processos como o 

Licenciamento Zero ou o Sistema de Indústria Responsável, a Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P. (AMA) é a entidade responsável pelo desenvolvimento e gestão do Balcão 

do Empreendedor que permite a sua gestão. 

Os pagamentos eletrónicos decorrentes desses processos são regulados de acordo com o 

protocolo em anexo, cujas cláusulas deverão ser aprovadas pela Câmara Municipal devendo 

igualmente autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgá-lo. 

Uma vez que o município não dispõe neste momento de código próprio de entidade multibanco 

deverá usar um código pertencente à AMA, tal como dispões o protocolo. 27 de novembro de 

2014. O CDF, (Luís Nuno André)”; -------------------------------------------------------------------------  
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 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos e a AMA (Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P.), que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

“Protocolo entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., e o Município de 

Vagos, relativo ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável 

 Entre 

AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P., de ora em diante designada por 

AMA, com sede na Rua Abranches Ferrão, n.º 10 – 3.º G, freguesia de São Domingos de 

Benfica, Concelho de Lisboa, pessoa coletiva de direito público NIPC 508 184 509, neste ato 

representada por Paulo Manuel da Conceição Neves, portador do Cartão de Cidadão n.º 

05511369, válido até 31.12.2015, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da AMA. 

 E  

Município de Vagos, adiante designado Município, com sede na Rua da Saudade 3840-420 

Vagos, pessoa coletiva de direito público NIPC 506912833, neste ato representado por Silvério 

Rodrigues Regalado, portador do Cartão do Cidadão n.º 11606731, válido até 27.04.2015, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal. 

 Considerando que: 

A AMA é responsável pelo desenvolvimento e gestão do Balcão do Empreendedor, o balcão 

único eletrónico no qual são disponibilizados serviços desmaterializados, incluindo o 

pagamento das taxas correspondentes por via electrónica, no âmbito, entre outros, do 

Licenciamento Zero (LZ) e do Sistema de Indústria Responsável (SIR), aprovados 

respectivamente pelo Decreto-Lei 48/2011e pelo Decreto-Lei 169/2012. 

Os pagamentos eletrónicos são suportados pelo sistema Multibanco comum no nosso País, 

através da Plataforma de Pagamentos da Administração Pública (PPAP), uma das componentes 

da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP).  

O processo requer a utilização de um ou mais “códigos de entidade multibanco”, que podem ser 

da AMA ou do Município, se este dispuser de um próprio. 

Com o presente protocolo é regulado o sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar pelo 

Município na cobrança de taxas relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria 

Responsável através do Balcão do Empreendedor, e ainda os mecanismos de atualização de 

taxas e outros conteúdos informativos. 

Cláusula Primeira 

Objecto deste protocolo 

1. O presente protocolo estabelece o sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar pelo Município 

de Vagos na cobrança de taxas relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria 

Responsável através do Balcão do Empreendedor, bem como os mecanismos de atualização de 

taxas e outros conteúdos informativos a que as partes ora se vinculam. 
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2. Para efeitos da parte final do número anterior, as partes declaram que os conteúdos 

informativos e as taxas disponibilizados no Balcão do Empreendedor à data de «DataInicio» 

estão atualizados. 

Cláusula Segunda 

Sistema de pagamento 

1. O Município utilizará o sistema Multibanco comum no nosso País, através da Plataforma de 

Pagamentos da Administração Pública (PPAP), na cobrança de taxas relativas ao 

Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável através do Balcão do Empreendedor.  

2. A AMA garante as condições técnicas de utilização da PPAP referida no número anterior, sem 

encargos para o Município que consubstanciem receitas para a AMA. 

3. Para efeitos do disposto no nº 1, o Município notifica a AMA do código (ou códigos) de entidade 

Multibanco a utilizar nas referências para pagamento. 

4. O(s) código(s) de entidade Multibanco referido(s) no número anterior deve(m) necessariamente 

recorrer ao tipo de validação “Cheque Dígito”. 

Cláusula Terceira 

Atualização de taxas e conteúdos informativos 

1 A AMA obriga-se a manter atualizados os conteúdos informativos e as taxas do Município 

relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável no Balcão do 

Empreendedor, nos termos da lei. 

2 Para efeitos do disposto no número anterior, a AMA tem o prazo de cinco dias úteis após 

notificação do Município para proceder à respectiva atualização. 

Cláusula Quarta 

Notificações 

1. .As notificações entre as partes outorgantes decorrentes do cumprimento do presente protocolo 

são efectuadas via correio eletrónico para os endereços seguintes: «emailAMA», «emailMun», 

2. Os documentos remetidos por correio eletrónico vinculam as partes, devendo sempre incluir 

assinatura eletrónica qualificada nos termos legais, designadamente a existente no Cartão de 

Cidadão. 

Cláusula Quinta 

Disposições transitórias 

1. Enquanto o Município não notificar a AMA do seu próprio código (ou códigos) de entidade 

Multibanco para efeitos do nº3 da Cláusula Segunda, a AMA obriga-se a emitir as referências 

para pagamento utilizando um dos códigos de entidade multibanco de que dispõe, nos termos do 

seu próprio contrato com o IGCP.  

2. O Município notifica a AMA do NIB da conta para onde devem ser transferidos as suas receitas 

enquanto se mantiver a utilização de código de entidade Multibanco da própria AMA. 

3. A transferência das receitas referidas no número anterior é realizada pela AMA no prazo 
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máximo de sete dias úteis. 

4. Os custos imputados pelo IGCP a cada pagamento eletrónico destinado ao Município mas 

recebido por entidade Multibanco da AMA serão debitados pela AMA ao Município.  

5. O município fica isento do pagamento dos custos referidos no número anterior até «NumProt». 

Cláusula Sexta 

Vigência 

O presente Protocolo produz efeitos a partir de «DataInicio», e mantém-se em vigor enquanto 

não for resolvido por qualquer uma das partes, mediante notificação enviada à outra com a 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias relativamente à data pretendida para o seu termo. 

Celebrado em «DataInicio», em dois exemplares que se destinam a cada uma das partes.”; ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de novembro de 2014: “Concordo. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

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

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

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

9 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O FUTEBOL 

CLUBE VAGUENSE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 28 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

 Assunto: Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Futebol Clube Vaguense  

   Com vista à utilização do Complexo Desportivo Municipal de Vagos para a realização 

   de atividades de ocupação dos tempos livres 

Considerando que: 

1. De acordo com o disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, entre os quais a educação, os 

tempos livres e o desporto ; 

2. Compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, «apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças»; 
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3. O Município de Vagos é proprietário dos equipamentos desportivos que compõem o 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos; 

4. O Futebol Clube Vaguense pretende promover atividades de apoio à família, 

nomeadamente de ocupação de tempos livres para crianças e jovens; 

5. Esta resposta é essencial para as famílias, face às necessidades de apoio para a guarda e 

ocupação das suas crianças e jovens, em especial nos períodos interrupção letiva, 

promovendo ainda o seu bem-estar e desenvolvimento. 

 

Face ao exposto e atendendo a que se deve promover a utilização e a abertura dos 

equipamentos à comunidade que os mesmos servem, dinamizando e promovendo a atividade 

física, o desenvolvimento das crianças e jovens e a adoção de estilos de vida saudáveis, 

proponho que se remeta a proposta de protocolo, em anexo, à Câmara Municipal, para que 

o aprove e para que autorize o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo em 

representação do Município de Vagos. 

Vagos, 28 de novembro de 2014.Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; -------------- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração (Utilização de Equipamentos Desportivos pelo Futebol 

Clube Vaguense), que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Utilização de equipamentos desportivos pelo Futebol Clube Vaguense 

Considerando que a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de 

condições para a prática desportiva, são uma das competências dos municípios na prossecução 

dos interesses próprios, comuns e específicos das respetivas populações, conforme dispõe o 

artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

os municípios dispõem de atribuições nos domínios da educação e dos tempos livres e desporto; 

Considerando que neste domínio e, de acordo com o definido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete aos órgãos municipais, em geral, e em especial à 

Câmara Municipal, «apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa, ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças»; 

Considerando que o Município de Vagos é proprietário, entre outros, dos equipamentos 

desportivos que compõem o Complexo Desportivo Municipal de Vagos, doravante denominado 

CDMV, nomeadamente do “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, da “Piscina Municipal” e do 

“Estádio Municipal”; 

Considerando que na gestão destes equipamentos se procura a otimização da sua utilização, 

numa perspetiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestruturas 

desportivas; 
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Entre: 

1 — O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, identificada com o n.º 506 912 

833, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, aqui representado por Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal. 

2 — O Futebol Clube Vaguense (FCV), pessoa coletiva identificada com o n.º 501 517 430, 

com sede no Apartado 59 - EC Vagos, 3840-909 Vagos, aqui representada por Miguel 

Alexandre Simões Fernandes, na qualidade de Presidente da Direção. 

É estabelecido o presente protocolo, com o seguinte clausulado:  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

O Município de Vagos, autoriza que o FCV, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada 

por “Piscina”, o “Estádio Municipal”, adiante designado por “Estádio” e o “Pavilhão 

Municipal Dr. João Rocha”, adiante designado por “Pavilhão”, para a prática desportiva e 

recreativa inserida no âmbito das atividades da Componente de Apoio à Família, nos termos 

definidos nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Períodos de utilização) 

1) A utilização dos equipamentos desportivos referidos na cláusula anterior, para a prática 

desportiva e recreativa, inserida no âmbito das atividades da Componente de Apoio à Família, 

será feita nos períodos não letivos; 

2) A utilização das infraestruturas nos períodos indicados no número 1) fica dependente da 

comunicação da disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua 

gestão; 

3) Deverá ser entregue, até 15 de julho de cada ano, um plano anual de atividades para o ano 

letivo seguinte, para que as atividades sejam integradas no plano anual de funcionamento dos 

equipamentos desportivos; 

4) A utilização das infraestruturas noutros períodos fica dependente da autorização e comunicação 

da disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Regulamentos e Disposições) 

A utilização dos equipamentos desportivos, por parte do FCV, implica a inteira aceitação do 

estabelecido no Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo 

Municipal de Vagos, que se encontra em anexo ao presente protocolo. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Obrigações do FCV) 

O FCV obriga-se a: 

a) Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento, enquadramento técnico, 

vigilância e segurança dos alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar 

durante o período de utilização que lhe é concedido; 
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b) Informar, sempre que justifique, através de relatório elaborado por escrito e remetido ao 

Presidente da Câmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas 

instalações e ou no material, que ocorram durante o período de utilização, sem prejuízo de 

formularem por escrito outras situações que ocorram e se revelem de caráter urgente; 

c) Suportar as despesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou 

material por si utilizado; 

d) A participar, no âmbito das suas competências e objetivos, em atividades organizadas ou 

apoiadas pela Câmara Municipal de Vagos, sempre que tal for solicitado; 

CLÁUSULA QUINTA 

(Obrigações do Município) 

O Município de Vagos obriga-se a: 

a) Manter os equipamentos desportivos objeto do presente protocolo em boas condições de 

funcionamento e de segurança; 

b) Assegurar o uso dos equipamentos desportivos, no período a que respeita a utilização 

objeto deste protocolo, desde que previamente autorizado; 

c) Disponibilizar ao FCV, todo o material fixo ou móvel existente nos equipamentos 

desportivos pertença do Município de Vagos. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Custos) 

1) Pela utilização dos equipamentos desportivos, Estádio e Pavilhão, será cobrado, ao FCV, o 

valor de 10,00 € por hora e por turma, como comparticipação financeira;  

2) À utilização da Piscina serão aplicadas as taxas previstas no Regulamento e tabela de taxas e 

outras receitas do município de Vagos; 

3) Acrescerão ao valor referido acima os custos e encargos decorrentes da afetação de recursos 

humanos e/ou materiais atribuídos, definidos nos regulamentos aplicáveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Denúncia e Vigência) 

1) O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer das partes, por 

escrito, com aviso prévio de 30 dias; 

2) São motivos de denúncia do protocolo, sem direito a qualquer indemnização para o utilizador: 

a) A utilização das instalações do CDMV para fins que não os previstos neste protocolo; 

b) O incumprimento das condições constantes deste protocolo; 

3) O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e durará até que as 

partes resolvam denunciá-lo. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Disposições finais) 

Em tudo o que não estiver mencionado no presente protocolo, aplica-se o disposto no Decreto-

Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro, ou diploma que o venha a revogar ou complementar. 
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Assinado em Vagos, em _____ de ________________ de 2014, em dois exemplares de igual 

valor. 

       Pl’o Município de Vagos                     Pl’o Futebol Clube Vaguense 

       (Dr. Silvério Regalado)                            (Miguel Fernandes)”; ---------------------------------------- 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de novembro de 2014: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Desporto da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

O senhor Vereador, eng. João Manuel da Cruz Domingues, ausentou-se da sala de reuniões por integrar 

os órgãos sociais do Centro de Educação e Recreio (CER). -------------------------------------------------------- 

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

10 – ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS, A FILARMONICA 

VAGUENSE E O CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO -------------------------------------------------- 

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

 Minuta de Acordo de Cooperação entre o Município de Vagos, a Filarmónica Vaguense e o 

Centro de Educação e Recreio, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Para alocação da Filarmónica Vaguense 

Considerando as necessidades da Filarmónica Vaguense, reconhecidas pela Câmara Municipal 

de Vagos, de ter condições para lecionar aulas de música, ensaios, gestão, atividades normais e 

diárias; 

Considerando que o Centro de Educação e Recreio apresentou disponibilidade de alocar um 

espaço para o efeito; 

Considerando, que a Câmara Municipal de Vagos apresenta disponibilidade de assegurar os 

custos da cedência do referido espaço e nele criar as condições expressas no primeiro 

parágrafo; 

Considerando, que a solução expressa neste acordo, é reconhecida pela Filarmónica Vaguense 

como uma solução conducente à resolução das necessidades expressas; 

Constatando que a parceria entre o Município de Vagos, a Filarmónica Vaguense e o Centro de 

Educação e Recreio é uma das formas de promover o desenvolvimento sociocultural do 
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concelho, economicamente mais racional e sustentável, atesta-se o desejo tripartido em 

contribuir para a conceção de um novo quadro de cooperação, na forma seguinte: 

Entre: 

O Município de Vagos, doravante designado por Primeiro Outorgante, com sede na Rua da 

Saudade, 3840-420 Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, neste ato representada por 

Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal,  

e 

A Filarmónica Vaguense, doravante designado por Segundo Outorgante, com sede na Rua 

António Carlos Vidal, nº 11, 3840-411 Vagos, pessoa coletiva número 501 782 605, neste ato 

representado por Carlos Alberto Domingues Ribau, na qualidade de Presidente da Direção, 

e 

O Centro de Educação e Recreio, doravante designado por Terceiro Outorgante, com sede na 

Rua António Carlos Vidal, nº 11, 3840-411 Vagos, pessoa coletiva número 501 270 981, neste 

ato representada por Mário Gavina Oliveira, na qualidade de Presidente da Direção, é 

celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se regula pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula I 

(Fins e âmbito) 

O presente acordo de cooperação entre os três outorgantes, tem como finalidade regular as 

condições de utilização das instalações do Centro de Educação e Recreio pela Filarmónica 

Vaguense, a realização de investimentos conducentes à instalação da Filarmónica Vaguense, e 

as responsabilidades assumidas pelo Município (financeiras e outras), durante a vigência deste 

acordo. 

Cláusula II 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

São obrigações do Primeiro Outorgante: 

Projetar, financiar e supervisionar a obra a realizar no 4º piso do edifício sede do Terceiro 

Outorgante, conforme planta e caderno de encargos aprovado pelos três outorgantes. 

Prever que o dono da obra seja o Terceiro Outorgante. 

Conceder ao Segundo Outorgante o apoio financeiro mensal de 650,00€, destinados à cedência 

do espaço do 4º piso do edifício sede do Terceiro Outorgante, bem como dos custos 

proporcionais de condomínio, partilha de espaços comuns, elevador, eletricidade, água, limpeza 

de áreas comuns, internet e serviços de manutenção. 

Cláusula III 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

São obrigações do Segundo Outorgante: 

a) Zelar pela boa conservação do espaço que lhes será atribuído, e assegurar toda a manutenção e 

limpeza que sejam necessárias. 

 



 
 

Ata n.º 25/2014, de 03 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

b) Manter e ampliar o trabalho que vem desenvolvendo de formação e apresentação de 

espetáculos, prestigiando Vagos e todas as entidades constantes deste acordo. 

 

c) Contribuir pecuniariamente, perante o Terceiro Outorgante, relativamente aos custos da 

cedência do espaço do 4º piso do seu edifício sede, para os consumos de condomínio, para a 

partilha de espaços comuns, elevador, eletricidade, água, limpeza de áreas comuns, internet, e 

serviços de manutenção, no valor de 650€ por mês. 

 

Apresentar ao Primeiro Outorgante o relatório anual de atividades e orçamento assim como, o 

relatório de contas, nos termos previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a 

Associações Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias. 

 

Apresentar ao Terceiro Outorgante, semestralmente, as atividades a realizar no espaço objeto 

deste acordo. 

 

Publicitar o apoio recebido do Primeiro Outorgante com a colocação da menção expressa 

“Com o apoio do Município de Vagos” e respetivo logótipo do município, nas faixas 

publicitárias e/ou cartazes dos eventos culturais que venha a realizar na vigência do presente 

acordo. 

 

Publicitar o apoio recebido do Terceiro Outorgante com a colocação da menção expressa “Com 

o apoio do Centro de Educação e Recreio de Vagos” e respetivo logótipo do mesmo, nas faixas 

publicitárias e/ou cartazes dos eventos culturais que venha a realizar nas instalações do 

Terceiro Outorgante, na vigência do presente acordo. 

 

Facultar, a pedido do Primeiro e Terceiro Outorgantes, a cedência do espaço objeto deste 

acordo, desde que não colida com as atividades do Segundo Outorgante. 

 

Promover, gratuitamente, os espetáculos solicitados pelo Primeiro Outorgante ao segundo 

outorgante, a designar anualmente, respeitando-se a agenda de serviços remunerados, 

contratados entre a Filarmónica Vaguense e outras entidades. 

 

Participar, anualmente, de forma gratuita, num espetáculo a organizar pelo Terceiro 

Outorgante, em data a designar de comum acordo. 

 

Não promover, no espaço objeto deste acordo, atividades que não se enquadrem com os fins 

estatutários do Segundo Outorgante, nomeadamente, que contribuam para o aumento de 

despesa do Terceiro Outorgante, sem o acordo deste. 
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Cláusula IV 

(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

São obrigações do Terceiro Outorgante: 

a) Ceder o 4º piso do edifício sede do Terceiro Outorgante, para a instalação e uso da Filarmónica 

Vaguense. 

 

b) Concordar que se realizem as obras no 4º piso do edifício sede do Terceiro Outorgante, 

conforme atrás estabelecido. 

 

c) Manter em bom funcionamento todos os espaços comuns do edifício, suportando as despesas 

consignadas na alínea c) da Cláusula II. 

Cláusula V 

(Vigência e duração do Acordo de Cooperação) 

O presente acordo de cooperação é valido por um período de 3 anos, a contar da data da sua 

assinatura, sendo automaticamente renovado por períodos iguais e sucessivos de 4 anos, caso 

nenhuma das partes o denuncie, por comunicação escrita, com aviso de receção, enviada com a 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

Cláusula VI 

(Alterações, revisões e cessação) 

a) O valor previsto nas alíneas c) das Cláusulas II e III poderá ser revisto anualmente, em reunião 

entre os Outorgantes, da qual deverá ser lavrada ata a anexar ao presente acordo de 

cooperação. 

 

b) O Segundo e o Terceiro Outorgantes acordam que caso o Primeiro Outorgante venha a usar a 

faculdade de, unilateralmente, denunciar o presente acordo, então o Segundo Outorgante fica 

com o direito de continuar a utilizar o espaço objeto deste acordo, suportando o pagamento de 

uma quantia mensal a acordar pelas duas partes. 

 

c) Caso se venha a verificar o facto previsto na alínea anterior (b), o presente acordo passará a 

vigorar, com as necessárias adaptações, entre o Segundo e o Terceiro Outorgantes. 

 

d) Caso o Terceiro Outorgante, posteriormente, venha a denunciar o presente acordo de forma 

unilateral, então fica obrigado a disponibilizar os espaços que o Segundo Outorgante, na data 

da assinatura do presente acordo, ocupa na sede do Terceiro Outorgante, ou seja, a sala ao 

nível do 3º piso do edifício e as águas furtadas, ficando ainda obrigado a devolver os valores 

referentes à alínea a), da cláusula II, tendo em consideração as depreciações legalmente 

estabelecidas. 
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e) Caso o Segundo Outorgante venha a usar a faculdade de, unilateralmente, denunciar o presente 

acordo, então não restam quaisquer obrigações ao Primeiro e Terceiro Outorgantes, a qualquer 

título, seja ele pecuniário e/ou de reversão para a ocupação das instalações à data da 

assinatura do presente acordo: sala no 3º piso do edifício e as águas furtadas. 

 

f) Este acordo pode e deverá cessar nos termos definidos na presente Cláusula. 

Cláusula VII 

(Disposições finais) 

a) Todas e quaisquer alterações ao presente acordo deverão ser ratificadas pelos Outorgantes, 

reduzidas a escrito e aditadas ao presente acordo. 

 

b) Todas e quaisquer dúvidas de interpretação devem ser dirimidas pelos Outorgantes, evitando, 

sempre que possível, o recurso à via judicial. Se tal não for possível, para a resolução de 

quaisquer litígios entre as Partes sobre a interpretação e execução deste Acordo de Cooperação 

será competente a Comarca de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outra. 

 

c) Este acordo entrará em vigor a partir de Dezembro de 2014 

O Primeiro Outorgante 

(Silvério Rodrigues Regalado) 

O Segundo Outorgante 

(Carlos Alberto Domingues Ribau) 

O Terceiro Outorgante 

(Mário Gavina Oliveira)”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de dezembro de 2014: À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido acordo de cooperação e 

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

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, entrou na sala de reuniões reassumindo as 

suas funções ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
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11 – MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES – SALGUEIRO – CONSTRUÇÃO DE MURO -

FORNECIMENTO DE MATERIAIS – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS -------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– (PONTÃO – RUA BANDA VAGUENSE) – PROC. º E03/2014 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - RATIFICAÇÃO ------------ 

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

 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 19 de novembro de 2014, dando conta da necessidade 

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, 

propondo para tal, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º André Nunes 

Eng.º João Bio 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de novembro de 2014, que a seguir se 

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

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROC. º 

E04/2014 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 19 de novembro de 2014, dando conta da necessidade 

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, 

propondo para tal, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º André Nunes 

Eng.º João Bio 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de novembro de 2014, que a seguir se 

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

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

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

3 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. º E05/2014 – 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 19 de novembro de 2014, dando conta da necessidade 

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, 

propondo para tal, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º André Nunes 

Eng.º João Bio 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de novembro de 2014, que a seguir se 

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

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

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

4 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROC. º 

E04/2014 – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO ---------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da obra supra, de 24 de novembro de 2014, para efeitos de 

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

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 24 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade 

Executante)”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado nas condições da CSO. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------- 

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARCANJO ROCHA DEUS DEANTE – PROC.º 142/14 – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE --------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Arcanjo Rocha Deus Deante, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 11 de novembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico 

n.º 5183, da freguesia de Santo André de Vagos; --------------------------------------------------------- 

  Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 19 de novembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“No seguimento do solicitado, informa-se o seguinte: 

1 – O terreno em causa localiza-se, no âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM), em solo rural na categoria de Florestais Afetos à Produção. Cumulativamente o terreno 

está também integrado em Áreas de Aptidão Cultural e Recreativa – Vale do Rio Boco. 

2 – Face ao exposto, designadamente ao uso de solo definido em plano, não se vê inconveniente 

na compropriedade requerida.”; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, Arq. Pedro Castro, de 20 de novembro de 2014, que a seguir de transcreve: --- 

“Concordo c/ informação. À atenção da Srª CDGU.”; -------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 24 de novembro de 2014, que a seguir de 

transcreve: “À Srª Vereadora Engª Sara”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de novembro de 2014:“À Reunião de 

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

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

sito em Santo André de Vagos, a confrontar a norte e sul com Caminho, a nascente com Manuel Silva 

Doutor e a poente com Manuel João Rocha, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo André 

de Vagos sob o artigo n.º 5183. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, 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 dez horas e 

cinquenta e três minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 


