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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2016, de 02 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e sete 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 dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, para informar: 

 Agradece o envio das atas relacionadas com o tema da lixeira e ficou devidamente esclarecida.  

O senhor Presidente da Câmara, disse: 

 Enviou a documentação recolhida e agradeceu a oportunidade dada pela senhora Vereadora Ana 

Maria Vasconcelos para esclarecer e relembrar este assunto que não tinha absolutamente presente 

na memória. É uma questão com mais de 8 anos que começou a ser tratada quando ainda não era 

Vereador da CM.  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 30 de novembro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 22.427,03 € (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e sete euros e três cêntimos). ------------- 

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 21 a 25 de novembro; ---------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 20 a 26 de novembro; ------------------------- 

ambos de 2016, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA, NA 

MODALIDADE DE AVENÇA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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 2016, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para a “aquisição de prestação de serviços de Medicina Veterinária, na modalidade 

de avença”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS 

FLORESTAIS, NA MODALIDADE DE AVENÇA ------------------------------------------------------------- 

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 2016, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para a “aquisição de prestação de serviços na área de Engenharia de Recursos 

Florestais, na modalidade de avença”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, que logo que seja concluído o procedimento concursal de admissão de 

um técnico superior de engenharia florestal, este contrato cesse.--------------------------------------------------- 

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

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

6 – MARIA LUISA SACCHETTI – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE 

QUIOSQUE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Pedido de Maria Luisa Sacchetti, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

outubro de 2016, a solicitar autorização para apresentar um projeto com vista à instalação de um 

quiosque de venda de café, refrescos e pequena pastelaria, na vila de Vagos; ------------------------ 

 Informação do GMA, de 31 de outubro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente que não é viável a sua pretensão 

em virtude de estar previsto no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana a requalificação do Palácio 

Visconde Valdemouro e toda a sua envolvente.----------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – REQUALIFAÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – PROCESSO E07/2015 – DECISÃO DE 

NÃO ADJUDICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da UAJ nº 94/SJ/2016, de 21 de novembro de 2016, concluindo: 

“Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere da intenção de não adjudicação 

da empreitada de requalificação dos armazéns municipais, com fundamento na existência de uma 

circunstância superveniente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, conforme previsto na alínea d), do n.º 1 do 

artigo 79.º do CCP, mais precisamente na alienação dos terrenos onde ia ser executada a 

empreitada em questão, devendo as empresas concorrentes ser notificadas, nos termos e para os 

efeitos dos artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

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

 A intenção de não adjudicação da empreitada de requalificação dos armazéns municipais; 

 Notificar os concorrentes, nos termos dos art.ºs nºs 121º e 122º do CPA, para se pronunciarem, 

querendo, sobre a intenção de não adjudicação. 

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

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

8 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O 

INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA (IPAV) -------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Parceria entre o Município de Vagos e o Instituto Padre António Vieira 

(IPAV), que a seguir se transcreve: 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O 

INSTITUTO P. ANTÓNIO VIEIRA (IPAV) 

Considerando o drama social do desemprego, com particular impacto nos jovens e nos 

desempregados de longa duração; 

Considerando o processo de isolamento, desmotivação e depressão que sofrem muitos 

desempregados, processo que provoca elevado sofrimento e que dificulta o regresso à vida ativa; 
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Considerando a opção estratégica do Município de Vagos e do Instituto P. António Vieira em 

apoiar pessoas desempregadas através da metodologia dos Grupos de Entreajuda na Procura de 

Emprego (GEPE), 

O Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, representado por Silvério 

Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, de agora em diante 

designado por INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ, 

e 

O INSTITUTO P. ANTÓNIO VIEIRA, de agora em diante designado por IPAV, com sede na 

Travessa das Pedras Negras n.º 1, 4.º andar, 1100-404 Lisboa, representado por Rui Manuel 

Pereira Marques, na qualidade de Presidente da Direcção. 

Celebram o presente protocolo de cooperação, nos termos seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objetivo) 

1. O presente protocolo visa a criação de uma parceria entre os dois outorgantes, com vista a 

permitir: 

a) O desenvolvimento coordenado e cooperante dos Grupos de Entreajuda na Procura de 

Emprego (GEPE) ao nível das metodologias, públicos-alvo e territórios;  

b) A partilha de metodologias e materiais de apoio para o funcionamento dos GEPE, 

nomeadamente o “Manual do Animador”; 

c) A implementação de um modelo de acompanhamento e avaliação da experiência dos GEPE. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Obrigações das Partes) 

1. No âmbito do presente Protocolo, a INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ compromete-se a: 

a) Acolher um ou mais GEPE – Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego – e informar o 

IPAV aquando da criação de novos GEPE; 

b) Respeitar os princípios da metodologia dos GEPE, nomeadamente aqueles que estão 

identificados no “Manual do Animador”; 

c) Trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, prestar ao IPAV, 

nomeadamente através dos animadores, informação a incluir num breve relatório trimestral 

sobre o desenvolvimento do(s) GEPE(s) que nascem e crescem na INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ.  

2. No âmbito do presente Protocolo, o IPAV compromete-se a: 

a) Promover e coordenar os GEPE a nível nacional criando sinergias entre os diversos GEPE e 

Instituições Anfitriãs;  

b) Desenvolver a metodologia, nomeadamente o “Manual do Animador” actualizando-a de 

acordo com os pareceres das Instituições Anfitriãs bem como relatórios dos animadores. 

c) Desenvolver regularmente acções de formação para Animadores das diversas Instituições 

Anfitriãs, que permitam uma actualização das metodologias, partilha de boas práticas e a 

criação e manutenção de uma Rede de Animadores GEPE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

(Divulgação) 

No âmbito do presente Protocolo, os outorgantes comprometem-se a elaborar acções de 

divulgação conjuntas dos GEPE, junto de: 

a) Governo, autarquias e outras instituições públicas;  

b) IPSS e outras associações da sociedade civil; 

c) Meios de Comunicação Social. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Outros Parceiros) 

1. Os signatários poderão estabelecer parcerias com outras instituições; 

2. O IPAV beneficia do apoio da Fundação Montepio para o desenvolvimento dos GEPE. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Vigência) 

1. O presente protocolo entra em vigor com a assinatura das entidades envolvidas e vigora por 

12 meses. 

2. Qualquer das partes pode denunciar o presente protocolo, mediante comunicação simples, 

enviada à outra parte.  

3. Após avaliação a realizar por ambas as partes e por acordo das mesmas, através de aditamento 

escrito, o presente protocolo pode ser sucessivamente renovado por iguais períodos. 

 4. As partes podem alterar a todo o tempo, por mútuo acordo, o presente protocolo ou acrescentar 

novas cláusulas.” 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 28 de novembro de 2016: «À reunião de Câmara»; ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a outorgar entre o 

Município de Vagos (MV) e o Instituto Padre António Vieira (IPAV). e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador eng.º João Domingues, pelo que a deliberação que segue 

não contou com a sua participação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A EMPREGABILIDADE NO 

CONCELHO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Minuta do Protocolo de Parceria entre o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), que a seguir se transcreve: 
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“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A EMPREGABILIDADE NO CONCELHO DE 

VAGOS 

Considerando que o Município de Vagos (doravante designado por MV), em estreita colaboração 

e cooperação com o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), estão a dinamizar um Polo de 

incubação de ideias de negócios e de empresas, integrado na rede IERA (Incubadora de Empresas 

da Região de Aveiro), gerindo, de forma autónoma, uma oferta integrada de equipamentos, espaço 

e serviços de incubação que visam contribuir para a criação de sinergias e complementaridades 

entre o Polo e a comunidade local (empreendedores, desempregados, ativos, investidores, escolas, 

empresários), numa perspetiva de incentivar e promover uma cultura empreendedora no MV e 

tendo por objetivo potenciar economicamente as estratégias e ações locais diferenciadoras e 

qualificadoras. Considerando que esta gestão do Polo é um processo contínuo que incorpora 

especificidades e recursos resultantes das dinâmicas de empreendedorismo municipal e que a 

estratégia integra a vertente da inovação e empreendedorismo social. Considerando que no 

âmbito da concertação de esforços, o serviço de Ação Social do MV colaborará no atendimento, 

informação e capacitação dos desempregados, promovendo uma procura ativa de emprego, de 

forma a minimizar as situações de exclusão social no concelho e aumentar os recursos económicos 

dos indivíduos/famílias. Ainda numa perspetiva de reunir esforços, o MV disponibiliza os Grupos 

de Entreajuda para a Procura de Emprego (GEPE), um serviço que presta apoio a grupos 

informais de pessoas desempregadas com o foco na procura ativa de emprego, tendo cada um dos 

membros a função de apoiar os restantes nessa missão. 

Considerando que ao NEVA tem cabido a manutenção de contactos estreitos e permanentes com 

autoridades nacionais, com especiais responsabilidades nos domínios da formação, educação e 

desenvolvimento tecnológico. Tem ainda, mantido contactos com entidades, públicas e/ou 

privadas, no sentido da criação da riqueza regional, contribuindo para o reforço do volume de 

investimento empresarial na sua esfera geográfica. Nas áreas da educação e do emprego, em 

associação e/ou patrocínio, tem desenvolvido atividades junto de formadores e de desempregados, 

contribuindo para a qualificação dos recursos humanos necessários às empresas da região. Por 

fim, tem prosseguido uma dinâmica reformista e de adaptação, sustentando uma postura 

interventiva, apresentando hoje uma forte representatividade junto de empresas e empresários 
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sediados na sua zona de intervenção, sendo prova disso o do Estatuto de Utilidade Pública que 

lhe foi atribuído. 

Considerando que a Santa Casa da Misericórdia de Vagos (SCMV), implementa no Concelho a 

RLIS-Rede Local de Intervenção Social, cujos objetivos são a garantia de acolhimento social 

imediato e permanente em situações de crise e ou emergência social. Assegura o 

atendimento/acompanhamento social das situações de vulnerabilidade. Garante a coordenação 

eficiente de todos os meios e recursos e o reforço da plataforma de cooperação estabelecida com 

as instituições que, localmente, desenvolvem respostas sociais no âmbito da ação social. 

Considerando ainda, que, conforme previsto no n.º 3 do Artigo 4.º da Portaria n.º 140/2015, de 

20 de Maio, por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, no sentido de promover uma 

intervenção integrada nas áreas da promoção do emprego e da segurança e ação social, está 

atribuído à Misericórdia de Vagos, um serviço credenciado pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, IP (IEFP), para prestar apoio a jovens e adultos desempregados no percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com as unidades locais 

do IEFP, designado por Gabinete de Inserção Profissional (GIP). 

Considerando assim, que o concurso articulado destas entidades, com a complementaridade das 

respetivas funções e atribuições, constitui importante mais-valia para o desenvolvimento local e 

a coesão social, designadamente, pela melhoria da empregabilidade e da qualidade do emprego 

no Concelho.  

Entre o Município de Vagos (ou MV), representada pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Regalado,  

O Núcleo Empresarial de Vagos (ou NEVA), representado pelo seu Presidente, Eng.º Vitor 

Oliveira Santos,  

E a Santa Casa da Misericórdia de Vagos (ou SCMV), representada pelo seu Provedor Sr. 

António Paulo Maia Gravato,  

é celebrado o presente protocolo que se rege pelos termos e condições constantes das cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto e finalidade 

Pelo presente protocolo as partes estabelecem uma parceria com vista à articulação de esforços 

visando a promoção da melhoria da empregabilidade, autonomização e qualidade do emprego no 

Concelho de Vagos e contribuir para a maximização dos recursos humanos afetos às empresas. 
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Cláusula 2ª 

Grupo Técnico 

Estabelece-se a constituição de um Grupo de Trabalho composto pelos serviços de Ação Social, 

Polo de incubação de ideias de negócios e empresas (Polo IERA de Vagos) e Grupos de 

Entreajuda para a Procura de Emprego (GEPE) do MV, pelo Gabinete de Inserção Profissional 

(GIP) da SCMV e pelo NEVA. 

Cláusula 3ª 

Atividades e atribuições 

1. Do MUNICÍPIO DE VAGOS: 

a) Serviço de Ação Social 

i. Atender munícipes em situação de desemprego e encaminhá-los para o GIP; 

ii. Colaborar na divulgação de ações ou formações dirigidas a desempregados; 

iii. Promover a inclusão social através da motivação para a procura ativa de emprego. 

b) Polo IERA de Vagos 

i. Acompanhar empresas e empreendedores, com ideias e projetos inovadores, na sua 

fase inicial e com potencial de viabilidade económica, e com carácter inovador e estratégico para 

o desenvolvimento sustentável do Município de Vagos e da região de Aveiro; 

ii. Criar uma proximidade com os empreendedores locais, acompanhando as suas Ideias 

de Negócio, disponibilizando-lhes informação, meios e apoios para poderem iniciar os seus 

projetos inovadores; 

iii. Promover a interação entre o meio empresarial existente, as novas empresas e as 

instituições de ensino, de forma a incutir sinergias e complementaridades que possam contribuir 

para o desenvolvimento económico local e regional; 

iv. Colaborar na melhoria da qualificação dos recursos humanos do concelho, através 

da divulgação de formação qualificada. 

c) GEPE 

i. Aumentar as competências para a empregabilidade; 

ii. Alargar as redes pessoais e profissionais de contactos, potenciando as possibilidades 

de encontrar emprego; 

iii. Partilhar informações e experiências relativas ao mercado de trabalho e à procura 

ativa de emprego; 

iv. Sentir compreensão e apoio por quem está a passar pela mesma situação, aumentando 

a motivação para a procura de emprego e ajudando a ultrapassar o isolamento e a tendência 

depressiva a que o desemprego pode conduzir; 

v. Apoiar os desempregados a elaborar o curriculum vitae e outros documentos 

necessários à candidatura a emprego, bem como realizar sessões temáticas. 

2. DA SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DE VAGOS 

a)  GIP: 

i. Dinamizar sessões de esclarecimento a desempregados; 
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ii. Receber e encaminhar candidatos a emprego; 

iii. Receber e divulgar ofertas de emprego; 

iv. Divulgar ações no âmbito do empreendedorismo e da criação de próprio emprego; 

v. Encaminhar desempregados para formação. 

b) O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) da RLIS:  

i. Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços adequados a cada 

situação; 

ii. Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

iii. Prevenir situações de pobreza e exclusão sociais; 

iv. Contribuir para a aquisição e ou fornecimento das competências das pessoas e 

famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar social; 

v. Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

vi. Mobilizar recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, 

social e profissional. 

3. DO NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS (NEVA) 

i. Promover o levantamento das necessidades de formação de empresas, entidades 

públicas locais e demais operadores de concelho de Vagos; 

ii. Elaborar candidaturas com o intuito de obter financiamento para a execução de ações 

de formação; 

iii. Divulgar sistemas de incentivos na área do emprego, formação profissional, 

empreendedorismo e autoemprego; 

iv. Realizar estudos de caraterização do perfil socioeconómico do tecido empresarial do 

concelho; 

v. Partilhar informação no âmbito de projetos e iniciativas regionais e nacionais a que 

tenha acesso, por via das suas participadas: Conselho Empresarial da região de Aveiro 

(CERAveiro) e Conselho Empresarial do Centro (CEC), no âmbito das medidas preconizadas 

neste protocolo. 

Cláusula 4ª 

Articulação entre Parceiros 

1. O MV, através dos 3 serviços mencionados no ponto 1 da cláusula 3ª do presente protocolo, 

colaborará com os parceiros no encaminhamento de desempregados e candidatos a emprego e 

formação profissional; 

2. A SCMV, colaborará com o MV e com o NEVA na receção de candidatos e ofertas, bem como 

o encaminhamento de potenciais interessados na criação de próprio emprego e iniciativas 

relacionadas com o empreendedorismo; 

3. O NEVA colaborará com os parceiros no encaminhamento de desempregados e candidatos a 

emprego e formação profissional, bem como com as ofertas de emprego das diversas empresas 

suas associadas. 
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      Cláusula 5.ª 

É estabelecida, como zona geográfica de aplicação do presente Protocolo, a área de intervenção 

do Município de Vagos.  

Cláusula 6.ª 

O estabelecido no presente Protocolo visa potenciar as atividades das partes e em nada 

condiciona ou limita as respetivas intervenções, sejam elas de forma direta ou por intermédio de 

parceiros.  

Cláusula 7.ª 

O Protocolo será válido por 1 ano, com início na data da respetiva assinatura, e renova-se 

automaticamente por iguais períodos desde que não seja denunciado por nenhuma das partes com 

60 dias de antecedência. “ 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 28 de novembro de 2016: «À reunião de Câmara»; ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a outorgar entre o 

Município de Vagos (MV) e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

FINAL DA EMPREITADA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DPP, de 04 de novembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, de 14 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Deve ser remetido para reunião de Câmara, para aprovar/homologar a conta final da 

empreitada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de novembro de 2016: “À Reunião da 

CM para homologação”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS – PROC.ºE07/2013 - 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 29 de setembro 2016, solicitando a libertação das cauções prestadas; ---------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 9 de novembro de 2016; ------------------- 

 Informação da DPP, de 14 de novembro de 2016, propondo a liberação de mais de 45% do valor 

da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do D.L. nº 190/2012 de 22 de agosto, ficando o 

remanescente de 25% correspondente a 2 anos de garantia de empreitada. --------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de novembro de 2016, ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro de 2016: «À reunião da CM»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução nos termos da informação 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – PROC.º E 06/2016 - ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO --------------------------- 

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

 Informação do DPP, de 21 de novembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Ata nº1 do Júri do Procedimento, de 23 de novembro de 2016 propondo não aceitar os erros e 

omissões identificados pelos interessados nos termos expressamente referidos na informação 

técnica de 21 de novembro de 2016; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente, de 23 de novembro de 2016: “Aprovo. À R.C para ratificação.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. ---------------- 

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

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

4 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XAVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROC.º 02/2012 – 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de FGSilva, Lda, de 07 de outubro de 2016, a solicitar a liberação parcial da caução 

da empreitada “Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão – Vagos”; 
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 Informação do CDPP, de 21 de novembro de 2016 anexando auto de vistoria para efeito de 

libertação de caução e propondo que o dono da obra proceda à liberação de 60% do valor da 

caução; 

 Parecer do CDPP que a seguir se transcreve: “De acordo com a informação infra, se assim for 

entendido, poderá ser libertada a caução solicitada.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de novembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de CM” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução nos termos da 

informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PROC. ºE07/2016 – PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE – RATIFICAÇÃO --------------------------- 

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

 Informação da Coordenação de Segurança de Obra, de 19 de novembro de 2016; 

 Parecer do CDPP que a seguir se transcreve: “De aprovar o presente P.S.S. nas condições impostas 

pela Coordenação de Segurança de Obra. A decisão deve ser comunicada aos interessados.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de novembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “ Aprovado o presente documento, conforme e nas condições da C.S.O. Comunique-se aos 

interessados. À Reunião de CM para ratificar.” --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

PRAIA DA VAGUEIRA E DA PRAIA DO LABREGO – PROC.º 04/2012 - LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

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

 Requerimento de Arouconstrói – Engenharia e Construções S.A., de 07 de outubro de 2016, a 

solicitar a liberação de 30% do valor total das cauções prestadas; 

 Informação do CDPP, de 10 de agosto de 2016 anexando auto de vistoria para efeito de libertação 

de caução e propondo que o dono da obra proceda à liberação de 30% do valor da caução; 
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 Despacho do senhor Presidente, de 25 de novembro de 2016: “ Á Reunião de CM”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução nos termos da informação 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PRIREV – EQUIPAMENTOS REVESTIMENTOS TÉCNICOS, LDA – PROC.º 267-A/01 – 

LOTES 61, 62 E 63 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------- 

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

 Requerimento da empresa Prirev – Equipamentos Revestimentos Técnicos, Ldª, apresentando 

alterações ao processo de obras n.º 267-A/01; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 11 de novembro de 2016, propondo que a Camara Municipal delibere sobre 

a autorização de agregação de parcelas (nº2 do art.º 7 do Regulamento do PPZIV) e ainda quanto 

à altura proposta para a edificação (alínea d) do art.º 8º do Regulamento supra); --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de novembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara Municipal. Notifique-se conforme e nos termos da informação” ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

o Autorizar a agregação das parcelas; 

o Aceitar a altura proposta para a edificação. 

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

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

2 – JULIO TORRÃO RESENDE – PROC.º 22/16 – SOZA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------- 

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

 Requerimento de Júlio Torrão Resende, apresentando alterações ao processo de obras n.º 22/16; 

 Informação da DGU, de 23 de novembro de 2016, propondo a remessa do processo para a reunião 

de Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de novembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara Municipal para deliberação nos termos do art.º 36º do RMUE.” ------ 

A Câmara Municipal, considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 23 de novembro de 2016; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de correção 

ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições para 

ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que permitem a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de alteração e a 

utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do 

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e quarenta e um 

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

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


