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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 15/2017, de 06 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

No dia seis de julho de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e cinco 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, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, 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 

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

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues que se fez substituir pela 

senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, conforme comunicação dirigida ao senhor 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dar conhecimento que, ontem à tarde, na obra de saneamento da Lavandeira houve um 

acidente de trabalho muito grave, tendo falecido um funcionário da empresa Tecnorém - 

Engenharia e Construções S.A. Aparentemente, do ponto de vista de segurança, estava tudo a 

correr dentro da normalidade. O trabalhador era funcionário da empresa há vinte anos. Tinha toda 

a documentação e seguros em ordem e usava os equipamentos de proteção individual (EPI). À 
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Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) competirá agora fazer a necessária investigação 

do acidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador 

da empresa Tecnorém – Engenharia e Construções, S.A.. Da deliberação deverá ser dado conhecimento à 

família, à empresa e à AdRA, a dona da obra. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicar a celebração/renovação de contratos de aquisição de serviços – Lei do Orçamento 

de Estado 2017, conforme informação do CDF, de 23 de junho de 2017, que a seguir se 

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

“No seguimento do solicitado em 10 de março de 2017, no sentido de considerar apenas os 

contratos de aquisição de serviços reduzidos a escrito e para cumprimento do estipulado do 

nº 4 do artigo 49º da lei nº 42/2016, de 28 de dezembro (LOE2017), segue abaixo a listagem 

dos contratos celebrados ou renovados, de aquisição de serviços, efetuados de 28 de abril 

de 2017 a 23 de junho de 2017: 

 

Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho 

de 

abertura 

Data de 

assinatura 

do contrato 

Valor 

adjudicado 

(s/ IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços de 

receção/portaria para o 

Edifício Administrativo e 

Armazéns Gerais do 

município de Vagos e 

banco de horas para 

eventos pontuais. 

Charon II – 

Outsourcing, 

Unipessoal, 

Lda. 

 

 

 

20/03/2017 
19/05/2017 62.647,36 € 365 

Aquisição de serviços de 

assessoria jurídica 

Sousa 

Pinheiro & 

Montenegro, 

Sociedade de 

Advogados, 

S.P, R.L. 

 

 

20/04/2017 29/05/2017 11.703,00 € 183 
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Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho 

de 

abertura 

Data de 

assinatura 

do contrato 

Valor 

adjudicado 

(s/ IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços de 

organização, 

operacionalização e 

coordenação integral do 

evento “Vagos Sensation 

Gourmet 2017” 

Irreverente 

Palpite, Lda. 

 

 

11/04/2017 

25/05/2017 17.000,00 € 3 

Aquisição de serviços na 

área de construção civil 

Sanchabitar – 

Unipessoal, 

Lda. 

 

21/03/2017 
31/05/2017 12.660,00 € 30 

Aquisição de prestação de 

serviços de limpeza do 

areal nas Praias da 

Vagueira, do Labrego e do 

Areão, limpeza e vigilância 

dos sanitários nas Praias 

(Vagueira e Areão) e do 

Parque de Merendas da 

Gafanha da Vagueira e 

limpeza de arruamentos na 

Praia da Vagueira 

SUMA – 

Serviços 

Urbanos e 

Meio 

Ambiente, 

S.A. 

 

 

 

26/04/2017 19/05/2017 43.875,00 € 109 

Aquisição dos Projetos de 

Requalificação Ambiental 

do Barreiro de Calvão, das 

lagoas de Covão do Lobo e 

do Parque de Lazer de 

Lazer de Carvalhais 

Território XXI 

– Gestão 

Integrada do 

Território e do 

Ambiente, 

Lda. 

 

 

10/04/2017 

22/05/2017 30.000,00€ 140 

Aquisição e prestação de 

serviços: doce 

confradinhos de Vagos 

Rui Pedro Rei 

da Fonseca 

 

10/04/2017 
23/05/2017 4.900,00€ 30 

 

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

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

O senhor Presidente da Câmara informou que irá agendar uma reunião extraordinária deste órgão para o 

dia 13 de julho, às 09:30 horas. Oportunamente serão enviados a convocatória e a ordem do dia. ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos: ------------------------------------------------------------------ 

 Sobre os incêndios em Pedrogão Grande onde tudo correu mal. Agora empurram a culpa uns 

para os outros, mas a verdade é que foi incompetência generalizada, descoordenação total e 

falta de articulação entre as populações e as instituições entre si. Devíamos pensar mais na 

prevenção pois estamos numa zona florestal. Nem as florestas nacionais tem os cuidados que 

deviam pois está tudo cheio de acácias. Coloca questões. O que temos feito, em termos de 

prevenção, no nosso concelho? Que medidas preventivas estão a tomar? Nomeámos um 

técnico para esta área. Há relatórios sobre o tema? Que trabalhos tem desenvolvido? --------- 

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

O senhor Presidente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------------------------  

 Sobre Pedrogão Grande, entende que existiram um conjunto de situações que favoreceram a 

tragédia. Não usa a palavra incompetência pois entende ser demasiado dura. Houve muita 

coisa a correr mal que derivou de uma situação, absolutamente, anormal. ---------------------- 

 Na Câmara Municipal existem duas situações diferentes. A preventiva e a reativa. Ao nível 

da questão reativa apoiamos os bombeiros. Compete ao comandante dos bombeiros 

preocupar-se com a questão do combate. Além do protocolo que temos, no ano passado 

adquiriu-se equipamento para proteção individual para os bombeiros, numa candidatura 

promovida pela Cira. Ao nível de proteção civil municipal equipámo-nos com de radio 

emissores/recetores que funcionam de forma mais autónoma para facilitar a comunicação 

entre os nossos serviços. O protocolo com os bombeiros permite dar um apoio financeiro 

substancial à associação. --------------------------------------------------------------------------------  

Ao nível do tratamento de situações que nos vão chegando, através de queixas de vizinhos 

que tem terrenos sujos nas imediações das casas, temos tido uma taxa de sucesso muito 

elevada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, do ponto de vista preventivo, promoveu em conjunto com a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora e o ICNF, autorizações para o corte de acácias. 

Avançámos e solicitámos o corte ao ICNF, na Estrada Florestal, entre a Zona Industrial de 

Vagos e o limite do concelho na Gafanha do Carmo, passando na zona do Parque de 
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Campismo. Foi feito um desbaste para aumentar a largura do corta-fogo já existente. 

Promovemos a limpeza à volta da Zona Industrial de Vagos para a proteger de uma eventual 

catástrofe. No nosso concelho tivemos, há dois anos, um projeto do Ministério da Agricultura 

e do Ministério da Defesa. Recebemos a visita dos senhores Ministros, Assunção Cristas e 

Aguiar Branco, onde foi feito o lançamento de um plano de limpeza de aceiros e arrifes no 

país todo. Nas nossas matas limparam-se cerca de 15 km. Temos uma candidatura feita para 

adjudicar a limpeza e controlo das espécies invasoras. Outra candidatura, que foi feita ao 

POSEUR e que se encontra atrasada, desde fevereiro de 2016, para reflorestação da área 

ardida em 2002, entre Vagos e Mira. ------------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 10, 11 e 12, de 20 de abril, 04 e 18 de maio de 2017, respetivamente. 

Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

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

novembro de 1963. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, não votou a proposta da ata n.º 11/2017, 

de 04 de maio, pois não esteve presente na reunião. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ---------------------------------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia cinco de julho de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 86.166,07 € (oitenta e seis mil cento e sessenta e seis euros e sete cêntimos). ---------------- 

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 12 a 30 de junho; -------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 04 a 24 de junho; ----------------------------- 

ambos de 2017, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. ORFEÃO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Orfeão de Vagos, de 20 de abril de 2017; --------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº68/MMD/2017, de 05 de maio de 2017; ----------------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 2389, no valor de 3.800,00€ (três mil e oitocentos euros); 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de junho de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.800,00€ (três mil e 

oitocentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

3.2. CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) – AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 

N.º 851 DE PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do Corpo Nacional de Escutas de Ponte de Vagos, de 12 de junho de 2017, 

solicitando apoio financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da UAJ nº121/MMD/2017, de 29 de junho de 2017; --------------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 2392, no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros); --- 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de junho de 2017: “À Reunião, e 

proponho a atribuição de 1.500, mil e quinhentos Euros, podendo no futuro haver eventuais 

acertos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

3.3. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMMAD 2016 – ALWAYS 

YOUNG ADRC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação nº SDJ-42.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 30 de junho de 2017; ----------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2388, no valor de 4.384,76€ (quatro mil trezentos e oitenta e 

quatro euros e setenta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de julho de 2017: “À Reunião de Câmara”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.384,76€ (quatro mil 

trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.4. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMMAD 2016 – 

SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SOZA ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação nº SDJ-44.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 30 de junho de 2017;------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2387, no valor 1.345,00€ (mil trezentos e quarenta e cinco euros);  

  Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de julho de 2017: “À Reunião de Câmara”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.345,00€ (mil trezentos 

e quarenta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. FESTA ANUAL DO FONTÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica Igreja Paroquial Freguesia Soza, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 09 de junho de 2017, requerendo a isenção de pagamento de taxas de todas as 

licenças emitidas pelo município, para realização da Festa Anual em Honra de S. João Batista no 

lugar do Fontão; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação da UAJ nº 111/MMD/2017, de 19 de junho de 2017; -------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 101,85 € (cento e um euros e oitenta e cinco cêntimos); ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de junho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Deferido conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------- 

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

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

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

4 -ISENÇÃO DE TAXAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 FESTA ANUAL EM HONRA DE S. JOÃO BATISTA E IMACULADO CORAÇÃO DE 

MARIA – SANTO ANDRE DE VAGOS – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 19 de junho de 2017, requerendo a isenção de pagamento de taxas 

das licenças para os festejos em Honra de São João Batista e Imaculado Coração de Maria no lugar 

de Sanchequias e Ervedal; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação da UAJ nº 118/MMD/2017, de 26 de junho de 2017; -------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 60,95 € (sessenta euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Deferido conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 ASSOCIAÇÃO BETEL – ARRAIAL ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Betel, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 28 de 

junho de 2017, requerendo a isenção de pagamento de taxa pela emissão da licença de ruído para 

a realização de arraial; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº 130/MMD/2017, de 30 de junho de 2017; -------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 60,95 € (sessenta euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de julho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “ À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------ 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4.FESTA ANUAL EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA BOA HORA – GAFANHA 

DA BOA HORA --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas de Gafanha da Boa Hora Dois Mil e Dezasseis, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de junho de 2017, requerendo a isenção de pagamento 

de taxas para a realização da festa em honra da Nossa Senhora da Boa Hora; ------------------------ 

 Informação da UAJ nº 123/MMD/2017, de 30 de junho de 2017; -------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 117,25 € (cento e dezassete euros e vinte e cinco cêntimos); -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de julho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “ À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------ 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

5.1. CAFÉ PAU DE CANELA – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

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

 Requerimento de Margarida Morais Rodrigues, de 24 de maio de 2017, requerendo que 

o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Pau de Canela», sito em 

Ponte de Vagos - Vagos, seja alargado como segue: -------------------------------------------------- 

Sexta -feira, sábado e vésperas de feriados das 02H00M às 04H00M; --------------------- 

 Informação da UAJ, de 23 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando: 

1- A requerente Margarida Morais Rodrigues, titular exploradora do 

estabelecimento denominado “Pau de Canela”, sito em Ponte de Vagos, solicitou à 

Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento para todas às 6.as 

feiras, sábados e vésperas de feriado, de 2 de junho até 31 de dezembro de 2017, até 

às 04h00 do dia seguinte;  

2- O estabelecimento supramencionado possui o alvará de autorização de 

utilização e funcionamento n.º 2/2004, para o uso a que se destina (Estabelecimento 

de bebidas); 

3- O titular da exploração procedeu à mera comunicação prévia para a exploração 

do estabelecimento em causa (processo BdE n.º 32369/2015); 

4- A GNR não vê inconveniente à concessão do alargamento de horário de 

funcionamento, desde que sejam cumpridos os condicionantes referidos no seu 

parecer, o qual se anexa; 

5- O parecer da junta de freguesia é desfavorável, pois consideram que “todo o 

ruído causado por música ao vivo, karaokes, música ambiente exterior ou outros 

eventos semelhantes não deveriam ultrapassar o horário das 02h00 da manhã de 

forma a salvaguardar o descanso das populações vizinhas, já que grande parte desses 

estabelecimentos se encontra no centro de zonas urbanas.”; 

Perante o exposto, deve a pretensão do requerente ser indeferida, em virtude do 

parecer desfavorável da junta de freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina.  

Previamente à intenção de indeferimento, dever-se-á proceder à audiência prévia do 

interessado, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. “  

 Parecer da GNR, de 13 de junho de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, de 30 de maio de 2017;  
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de junho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções das senhoras Vereadoras, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, notificar o requerente, nos termos 

do art. 121º do CPA, para se pronunciar, querendo, sobre a intenção de indeferir o requerido. --------------- 

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

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

6 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, EPE 

(DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL) – MUNICÍPIO DE VAGOS --------- 

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

 Protocolo de Cooperação entre o Hospital Infante D. Pedro, EPE – Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental (DPSM) e o Município de Vagos, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Entre: 

Hospital Infante D.Pedro, EPE – Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM), com sede 

na Avenida  Artur Ravara 3814-501 Aveiro, pessoa coletiva nº 506 361 543, representado por Sr. 

Dr. António Manuel Lopes Ramos Marieiro, diretor do departamento, e doravante designado por 

Primeiro Outorgante. 

e, 

Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva nº 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3840-

420 Vagos, representada pelo Seu Presidente, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, adiante 

designado por CMV ou Segundo Outorgante. 

Considerando que: 

1- A Lei de Saúde Mental (Lei nº 36/98, de 24 de julho, alterada pela Lei nº 101/99, de 26 de 

julho), no seu artigo 3º, alínea d), determina, como princípio geral de política de saúde mental, 

que, para os doentes que careçam de reabilitação psicossocial, a prestação de cuidados é 

assegurada em estruturas residenciais, centros de dia, unidades de inserção profissional, 

inseridos na comunidade e adaptados ao seu grau específico de autonomia; 

2- O primeiro outorgante, no âmbito do Plano Nacional de Saúde mental 2007-2016, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2008, que defende o desenvolvimento e a 

reestruturação dos Serviços Locais de Saúde Mental, tem desenvolvido as alterações previstas 

pelo documento, nomeadamente, na criação de uma Equipa de Saúde Mental Comunitária 

(ESMC) do Baixo Vouga que pretende, entre outras, “colaborar com o sector social e 

organizações não governamentais na reabilitação e prestação de cuidados continuados a doentes 

mentais graves;  
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3- O Segundo Outorgante, nos termos do previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, Anexo I), dispõe de atribuições no domínio da saúde (alínea g), do 

nº 2, do artigo 23º), competindo-lhe designadamente colaborar no apoio a programas e projetos 

de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central (alínea r), do nº 1, 

do artigo 33º) e apoiar atividades que contribuam para a promoção da saúde (alínea u), do nº 1, 

do artigo 33º); 

É celebrado o presente protocolo de cooperação que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente protocolo tem por objeto a criação de uma relação de cooperação entre os 

outorgantes, definindo os objetivos, termos de cooperação e intercambio entre as entidades, no 

que diz respeito ao acompanhamento e prestação de cuidados continuados a doentes mentais 

graves e não graves. 

Cláusula 2ª 

Princípios Gerais 

Constituem-se como princípios gerais: 

1. A promoção do bem-estar mental; 

2. A luta contra o estigma, a discriminação e a exclusão social; 

3. A identificação de necessidades e prevenção dos problemas de saúde mental no concelho 

de Vagos; 

4. Eficiência e qualidade na prestação de serviços, com o reforço na formação de técnicos 

de saúde em aspetos da doença mental grave e não grave;  

5. Descentralização e proximidade dos serviços, através de projetos de colaboração e 

consultadoria pela Equipa de Saúde Mental Comunitária do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental do CHBV; 

6. Confidencialidade e respeito pela individualidade. 

Cláusula 3ª 

Objetivos 

Constituem-se como objetivos específicos no estabelecimento do presente protocolo: 

1. A reabilitação e autonomia das pessoas com incapacidade psicossocial; 

2. A manutenção ou reforço das competências e capacidades dos utentes com vista ao 

desenvolvimento do seu processo de recuperação; 

3. A promoção da vida na comunidade tão independentemente quanto possível, das pessoas 

com patologia na área da deficiência e doença mental; 

4. A promoção da participação das famílias e /ou outros cuidadores no processo 

reabilitativo dos utentes; 

5. Promoção de intervenções eficazes no tratamento de perturbações mentais não graves. 
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Cláusula 4ª 

Destinatários 

Consideram-se como destinatários do presente protocolo, pessoas com doença mental e 

deficiência mental, de que resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação de 

dependência, independentemente da idade, e ainda aquelas que exigem a criação de respostas na 

comunidade para o seu tratamento e evitamento de um desenvolvimento crónico e incapacitante. 

Cláusula 5ª 

Responsabilidades 

1. O presente protocolo visa a criação de uma equipa de trabalho constituída pela Equipa de 

Saúde Mental Comunitária do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do CHBV (constituída 

atualmente por um médico psiquiatra, enfermeira com a especialidade na área da saúde mental e 

técnica do serviço social com especialidade na área da saúde mental) e a câmara de Vagos, 

nomeadamente com a Psicóloga Clínica, a Técnica Superior de Ensino Especial e Reabilitação 

(TSEER) e a rede social afetas ao Serviço de Ação Social da CMV. 

2. A equipa de trabalho tem como objetivo dar resposta ao disposto nas cláusulas 2ª e 3ª do 

presente protocolo, com as seguintes responsabilidades acordadas: 

2.1 Responsabilidade do primeiro outorgante: 

a) Referenciação de utentes com patologia mental grave e utentes com patologia mental não 

grave selecionados; 

b) Facultar os dados clínicos e informações sociais referentes a cada utente, sempre que 

solicitado pelo segundo outorgante, numa perspetiva de melhor servir os interesses de ambas as 

partes;  

c) Garantir a continuidade do tratamento dos destinatários, seja em ambulatório, 

intervenção em crise, urgência e/ou internamento; 

d) Promover ações de formação no âmbito da Saúde Mental, dirigidas aos profissionais, 

(técnicos e não técnicos) e familiares dos utentes; 

e) Promover a participação das famílias e/ou outros cuidadores, no processo de 

reabilitação e tratamento; 

f) Articulação com os Cuidados de Saúde Primários. 

2.2 Responsabilidade do segundo outorgante:  

a) Referenciação de utentes com patologia mental grave e utentes com patologia mental não 

grave selecionados não integrados nos cuidados de saúde hospitalar; 

b) Facultar os dados e informações socioeconómicas de cada utente e familiares, sempre 

que solicitado pelo primeiro outorgante, numa perspetiva de melhor servir os interesses de ambas 

as partes; 

c) Garantir a integração dos utentes na rede de apoio do social, tal como os seus familiares 

em caso de necessidade; 
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d) Avaliar as necessidades formativas no âmbito da Saúde mental junto dos profissionais, 

(Técnicos e não técnicos) e familiares dos utentes do concelho de Vagos e informar o primeiro 

outorgante; 

e) Promover a participação de toda a comunidade, incluindo o DPSM do CHBV e cuidados 

primários, no processo de reabilitação e tratamento dos utentes e situações ligadas à saúde 

mental; 

f) Articulação com os Cuidados de Saúde Primários e Terciários; 

g) Sempre que se justifique, oferecer apoio técnico de psicologia e reabilitação 

psicomotora, em articulação com o primeiro outorgante. 

h) Suportar os encargos inerentes à deslocação da Equipa de Saúde Mental Comunitária, 

referida no número 1, da presente cláusula, entre e CHBV-Aveiro e o Centro de Saúde de Vagos, 

uma vez por semana, e ainda, sempre que as partes entendam por conveniente, tendo em vista a 

boa concretização dos objetivos fixados no presente protocolo.  

Cláusula 6ª 

Entrada em vigor 

1. O presente protocolo de cooperação entra de imediato em vigor e terá a duração de um ano, 

sendo renovado automaticamente por iguais períodos de tempo e com as mesmas condições, salvo 

se uma das partes o denunciar por qualquer meio escrito, com trinta dias de antecedência. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o incumprimento, por qualquer das partes, das 

obrigações assumidas no presente protocolo, confere à outra parte, o direito de rescindir de 

imediato este acordo, o que deverá fazer através de carta registada com aviso de receção, 

indicando os fundamentos de rescisão. 

3. O exercício do direito à revogação ou rescisão por parte de qualquer dos Outorgantes não 

confere à contraparte o direito à perceção de qualquer quantia a título indemnizatório ou outro.  

O presente protocolo de cooperação é feito em duplicado e assinado por ambos os Outorgantes, 

permitindo desta forma que cada entidade possua um exemplar.” 

 Informação da UAJ, de 21 junho 2017; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2390, no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros); -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de junho de 2017: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo de cooperação e autorizar o 

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – NEVA (NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS) – 

MUNICÍPIO DE VAGOS – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2017 – 

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

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

 Informação da UAJ, de 20 de junho de 2017, concluindo: «… o protocolo de colaboração com o 

NEVA, respeitante à Ação – Gestão das Atividades da Época Balnear 2017 está em condições de 

aprovação, carecendo contudo da necessária cabimentação orçamental e respetivo compromisso» --- 

 Protocolo de colaboração, datado de 21 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Município de Vagos 

Protocolo Colaboração 

Ação – Gestão das atividades da Época Balnear 2017 

Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não conseguiu 

entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no Município de 

Vagos, por concurso, uma vez que os mesmos ficaram desertos; 

Considerando que, em face do sucesso adquirido ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

“Bandeira Azul”, face à fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos primeiros 

socorros, da vigilância, dos nadadores-salvadores, da vigilância nocturna, tudo em prol dos 

utilizadores; 

Considerando, porém, as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar uma tarefa de 

gestão, para a qual não está vocacionada, em particular para a cobrança de receita e despesa a ela 

associadas; 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2017, poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial; 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias da área 

do município nas melhores condições de segurança; 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de funcionamento 

durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de praia, 

vigilância noturna, gestão dos nadadores-salvadores; 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), nos 

anos transactos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias da Vagueira, 

do Labrego e do Areão; 

Entre: 

1 - O Município de Vagos, pessoa colectiva de direito público, com sede na Avenida da Saudade, 

3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por João Paulo de Sousa Gonçalves, na 
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qualidade de Vice-presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º 

outorgante; 

e 

2 - O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa colectiva de direito privado, titular do estatuto de 

utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do Diário 

da República, n.º 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona 

Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por Victor 

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 

Nos termos das alíneas u) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2017, designadamente:  

a) Vigilância com nadadores-salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

b) Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão; 

c) Vigilância nocturna da praia do Areão; 

d) Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira; 

e) Outras intervenções a definir por ambas as partes 

Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa do objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente 

protocolo é o período da Época Balnear 2017, que se fixa entre 24 de junho a 10 de setembro de 2017. 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 60.000,00€ (Sessenta mil euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

- Até 30 de junho    10.000,00€ 

- Até 31 de julho    15.000,00€ 

- Até 31 de agosto    15.000,00€ 

- Até 30 de setembro                10.000,00€ 

- Até 31 de outubro   Valor remanescente que vier a ser apurado 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 
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São obrigações do NEVA: 

a) Gerir a vigilância e segurança das praias; 

b) Gerir a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, respeitando e fazendo 

respeitar a regulamentação sobre concessões de praias; 

c) Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

d) Assegurar parcerias que permitam o bom funcionamento da segurança dos veraneantes e das 

pessoas que acedem às praias; 

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre atividades em questão, nomeadamente o respeito pelos 

normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o pagamento das respetivas despesas não 

cobertas pelas receitas auferidas; 

f) Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2017, um Relatório das Atividades desenvolvidas e as 

Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o NEVA 

não cumpra: 

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 

Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8.ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

1 - Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades; 

2 - Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos termos 

da lei. Assinado em Vagos, em 21 de junho de 2017, em dois exemplares de igual valor.” 

 Informação de compromisso nº 2391 no valor de 60.000,00€ (sessenta mil euros); ----------------------- 

 Despacho do sr. Vice-Presidente, datado de 20 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: 

«Considerando a necessidade urgente de ficar assegurado o bom funcionamento da época balnear, 

desde o seu início, em 24/06/2017, e o facto da próxima reunião de Câmara Municipal apenas ter 

lugar no dia 6/7/2017, proceda-se à outorga do Protocolo. Entretanto, solicita-se à DF o necessário 
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documento comprovativo da cabimentação orçamental. Remeta-se o assunto à próxima reunião de 

Câmara Municipal para ratificação». ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

8 – PADAP – PROJETO DE APOIO DOMICILIÁRIO PARA A ASMA PEDIATRICA -------------- 

 ACORDO DE PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO CENTRO, 

I.P/AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAUDE DO ACeS BAIXO VOUGA – CENTRO 

HOSPITALAR BAIXO VOUGA – ASSOCIAÇÃO DAS UNIDADES DE CUIDADOS NA 

COMUNIDADE – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO – 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO – CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA - CÂMARA MUNICIPAL 

DE AVEIRO - CÂMARA MUNICIPAL DE AGUEDA - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA 

- CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DE VOUGA - 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA – 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA SUL - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PARDILHÓ - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA - AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS – ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 

CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS - RATIFICAÇÃO ------------------------------------ 

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

 Acordo de Parceria, de 30 de maio de 2017, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

fica a fazer parte integrante da presente ata; --------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 29 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Analisado o Acordo de Parceria respeitante ao PADAP, informo que os objetivos que se 

pretendem alcançar inserem-se no âmbito das atribuições do Município e nas competências da 

Câmara Municipal, conforme previsto na alínea g), do nº 2, do artigo 23º, e alíneas r) e u), do nº 

1, do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
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No que diz respeito a encargos financeiros, os mesmos são da responsabilidade da Administração 

Regional de Saúde, conforme previsto na cláusula sétima, cabendo à Câmara Municipal de Vagos 

prestar apoio logístico, nos termos da cláusula quarta. 

Não estando delegada, por força legal, as competências previstas na alínea u), atrás referida, e 

dada a necessidade urgente na celebração do Acordo de Parceria, não vejo inconveniente na sua 

outorga, devendo, porém, esse Acordo ser submetido a ratificação na próxima reunião da Câmara 

Municipal.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de junho de 2017: “”À Reunião da C.M, para 

ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

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

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

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

9 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 102-B – MAIS VAGOS - DIREITO DE 

PREFERÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Mais Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 de 

junho de 2017. Na qualidade de proprietária do lote 102 - B, vem solicitar à Câmara Municipal de 

Vagos que informe se autoriza a venda do lote, ou se pretende exercer o direito de preferência. O 

valor da transação é de “ 32.935,00 € (trinta e dois mil novecentos e trinta e cinco euros) ”; ------ 

 Informação da UAJ, de 28 de junho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 29 de junho de 2017: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer a opção do direito de preferência sobre a 

venda do lote 102-B, da ZIV. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – OLEOS ALIMENTARES USADOS – OAU – PROTOCOLO – ENVIRORIA – MUNICIPIO 

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

 Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do SRRU, de 30 de junho de 2017, propondo a aprovação da minuta do protocolo de 

Cooperação de Reciclagem de Óleos Alimentares Usados no Município de Vagos; ----------------- 

 Minuta do Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e a Enviroria, que a seguir se 

transcreve: 

“Minuta 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE RECICLAGEM DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS 

NO MUNICÍPIO DE VAGOS 

Entre  

Primeiro Outorgante - o Município de Vagos, doravante designada por Primeiro Outorgante, 

entidade equiparada a Pessoa Coletiva n.º 506912833, com domicílio institucional na Rua da 

Saudade, freguesia e concelho de Vagos, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, com poderes para o ato, conforme o disposto na alínea f), do nº2, do artigo 

35º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do deliberado pela 

Câmara Municipal de Vagos, em sua reunião ordinária de ___ de ________ de ______; 

e 

Segunda Outorgante - a ENVIRORIA – Óleos Alimentares Usados do Centro, Lda., sociedade por 

quotas matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mortágua sob o nº508751691 com 

sede nos Armazéns, Rua do Neto, n.º 32, CP 3770-355 Palhaça, Pessoa Coletiva n.º 508 751 691, 

com o Capital Social de € 50.000,00, aqui representada pela sua Sócia-gerente, Carla Sofia dos 

Santos, titular do Cartão de Cidadão n.º 11782314 7 ZZ0, com poderes para o ato, doravante 

designada por Segunda Outorgante; 

É celebrado e reciprocamente aceite entre as partes outorgantes o presente PROTOCOLO, que 

visa a recolha e valorização dos óleos alimentares usados produzidos na área do município de 

Vagos e que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto do Protocolo 

1. Constitui objeto do presente protocolo a definição das condições de cooperação entre as partes 

outorgantes, tendo em vista a recolha e valorização dos óleos alimentares usados produzidos na 

área do município de Vagos. 

2. Os óleos alimentares usados são os produzidos no setor doméstico. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Operador licenciado 

Para efeitos do presente Protocolo, a ENVIRORIA, Lda. assume-se, expressamente, como 

operador licenciado para as operações de gestão de óleos alimentares usados (OAU), com alvará 

n.º 40/2014/CCDRC, no sentido de desenvolver as tarefas definidas na cláusula terceira. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Da recolha 
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Para execução do presente protocolo, a empresa ENVIRORIA, Lda. compromete-se a encaminhar 

os OAU por si recolhidos, diretamente ou através de agentes autorizados, desde que sejam 

cumpridos os requisitos mínimos de recolha de forma ambientalmente correta e acauteladas 

situações de armazenamento e tratamento prévio, acompanhados das Guias de acompanhamento 

de resíduos (Modelo 1428), para a produção de produtos na área dos biocombustíveis (biodiesel) 

ou na área química (caso não apresentem a qualidade mínima necessária para valorização ao 

nível dos biocombustíveis). 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

 a) Planear, organizar e executar as ações tendentes ao efetivo cumprimento do objeto 

deste protocolo, designadamente: 

 b) Informar e sensibilizar o público-alvo para as vantagens da recolha seletiva de OAU 

e do respetivo encaminhamento para a produção e utilização em biocombustíveis; 

 c) Possibilidade de disponibilizar os reservatórios destinados à recolha dos OAU em 

colaboração com a Segunda Outorgante; 

 d) Informar e indicar à segunda outorgante listagem dos locais destinados à recolha do 

OUA provenientes do setor doméstico, devendo a escolha dos locais observar os 

seguintes critérios base: 

 Localização central e acessível ao público em geral; 

 Espaço de boa visibilidade, de forma a evitar atos de vandalismo; 

 Localização sombria para mitigar a propagação de cheiros e o sobreaquecimento 

do resíduo; 

 Local parcialmente vigiado para facilitar a detenção de situações anómalas, 

possibilitar o esclarecimento de dúvidas e permitir informar sempre que os 

reservatórios/contentores estejam cheios; 

 Local acessível às viaturas de recolha; 

 Proximidade, se possível, de ecopontos, para depositar garrafas vazias, caso 

existam. 

CLÁUSULA QUINTA 

Obrigações da Segunda Outorgante 

A Segunda Outorgante compromete-se a: 

a) Colaborar na informação e sensibilização dos munícipes do Primeiro Outorgante para 

as vantagens da recolha seletiva de OAU e do respetivo encaminhamento preferencial 

para a produção e utilização de biocombustíveis; 

b) Disponibilizar recipientes de capacidades várias para deposição dos resíduos 

provenientes do sector doméstico para colocação nos locais a decidir pela Autarquia. 
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c)  Efetuar a recolha de OAU, depositados nos reservatórios disponibilizados para o efeito, 

colocados nos diversos locais no Concelho, incluindo reservatórios colocados pela 

ENVIRORIA, nos produtores do canal HORECA, independentemente de se verificarem 

ou não os requisitos de qualidade aplicáveis aos OAU na qualidade de matéria-prima, 

para produção de biodiesel, uma vez que, independentemente da qualidade do resíduo, 

este deverá ser sempre recolhido. 

d)  Proceder de acordo com os requisitos legais e ambientalmente corretos, em todas as 

fases de gestão dos OAU, posteriores à sua recolha. 

e) Garantir a recolha de forma eficiente e regular, com intervalos mínimos de 30 dias, 

devendo os recipientes, bem como a zona envolvente, ficar devidamente limpa e 

higienizada; 

f) Registar e facultar, semestralmente, ao primeiro Outorgante os dados sobre as 

quantidades de OAU recolhidas, e respetiva calendarização, no âmbito deste protocolo. 

CLÁUSULA SEXTA 

Confidencialidade 

As partes outorgantes comprometem-se a respeitar a confidencialidade dos dados relacionados 

com este Protocolo de Cooperação que possam ter implicações empresariais ou de sigilo 

estatístico. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Vigência e Denúncia 

1. O presente protocolo vigora a partir do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do presente 

protocolo e terá a duração de quarenta e oito meses (quatro anos), renovando-se, sucessivamente, 

por períodos de um ano, desde que qualquer das partes não se oponha à renovação, para o que 

avisará a outra, com a antecedência mínima de sessenta dias seguidos em relação ao seu termo, 

por carta registada, com aviso de receção ou por protocolo. 

2. A denúncia do protocolo por qualquer das partes não implica para o denunciante a obrigação 

de indemnizar. 

CLÁUSULA OITAVA 

Rescisão 

O protocolo poderá ser objeto de rescisão, por qualquer uma das partes outorgantes, a todo o 

tempo, no caso de violação grave e reiterada das obrigações constantes do presente protocolo. 

CLÁUSULA NONA 

Notificações e Aditamentos 

1. No âmbito do presente protocolo as notificações entre as partes são feitas por escrito para as 

moradas constantes do mesmo.   

2. São admitidas alterações posteriores ao presente protocolo, por acordo escrito entre as partes 

outorgantes, constituindo aditamento ao mesmo. “ 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de junho de 2017: “Concordo à Reunião 

de Câmara.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo de colaboração e autorizar 

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

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

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

11 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - 

PROPOSTA DE CORREÇÃO DO ANEXO 1 – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS 2017 ---------------------- 

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

 Informação nº SDJ--043.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 30 de julho de 2017, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1 A aprovação na reunião da Câmara Municipal de 18 de maio de 2017, do Anexo 1 - 

Critérios e Subsídios para o ano de 2017; 

2 Que foi identificado um lapso na página 3 do referido Anexo, ou seja, onde se lê 

“Basquetebol – campeonato nacional (1) | 200,00€”, deveria ler-se “Basquetebol – 

campeonato nacional (1) | 1.000,00€”; 

3        A necessidade de ser efetuada a correção desse erro por forma a permitir a 

uniformização da verba a atribuir no critério “representatividade” a todas as equipas de 

formação das diversas modalidades, participantes em competições de âmbito nacional; 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de retificar o referido 

critério, passando assim a constar no Anexo 1 - Critérios e Subsídios para o ano de 2017, o 

parâmetro “Basquetebol – campeonato nacional (1) | 1.000,00€”, em vez de “Basquetebol – 

campeonato nacional (1) | 200,00€”, como por lapso foi mencionado.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de junho de 2017: “À Reunião de Câmara.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o referido critério conforme informação técnica.  

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

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05-2017 - FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - NOMEAÇÃO ------------------------------------------ 

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

 Informação do CDPP, de 02 de junho de 2017, propondo “a designação da Fiscalização e a 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada “ supra: ------------------------------------- 

 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017:“ À Reunião da CM.”- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ---------------------------- 

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

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

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

CATARINA – PROC.º E06-2016 - NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA EM OBRA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 16 de maio de 2017, propondo “a designação da Fiscalização e a 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada” supra: -------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017:“ Aprovada a equipa 

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

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

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

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

3 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

PROC.º 04-2017 - FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – 

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

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

 Informação do CDPP, de 02 de junho de 2017, propondo “a designação da Fiscalização e a 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada”, supra: ------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017:“ Aprovada a equipa 

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

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

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

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

4 – REPARAÇÃO PAVIMENTOS 2016 - PROC.º E9-2016 -VALIDAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - 

PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – FASE 2 - RATIFICAÇÃO ------------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 08 de junho de 2017, concluindo “que reúne 

as condições necessárias para sua validação técnica.”; ------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 08 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: “De aprovar o presente 

“Plano de Sinalização Temporário – Fase 2” nas condições impostas pela Coordenação da 

segurança em obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados.” --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017: “Aprovado o presente 

“Plano de Sinalização Temporário – Fase 2”, conforme e nas condições da CSO. Informem-se os 

interessados. À Reunião da CM para ratificação”. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

5 – BENEFICIAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA DA CABINE – CALVÃO - PROC.º E01/2017 

– TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES Nº 01 ------------------------------------   

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

 Comunicação da empresa Armando e Fátima, Empreiteiros, de 24 de abril de 2017; ---------------- 

 Informação da Fiscalização, datada de 09 de maio de 2017, anexando proposta de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, controlo de custos e sinopse; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 16 de maio de 2017: “Tendo em conta o informado pela fiscalização, foi 

detetado pela entidade executante falta de quantidades de material para executar a obra. De 

acordo com o referido no nº 3 da informação este erro poderia ter sido detetado na fase de 

formação de contrato, o que não aconteceu, assim julgo, de acordo com o definido nos nºs 3e 5 

do artigo 378º do CPP a responsabilidade poderá ser repartida pelas duas entidades, dono de 

obra e entidade executante.”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017: “À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros 

e omissões apresentada pela fiscalização da obra, no valor de 5.019,03€ (cinco mil e dezanove euros e três 

cêntimos) e imputar 50% desse valor ao adjudicatário. -------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – BENEFICIAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA DA CABINE – CALVÃO - PROC.º E01/2017 

- TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES Nº 02 ------------------------------------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 Proposta da empresa Armando e Fátima, Empreiteiros, de 24 de abril de 2017; ---------------------- 

 Informação da Fiscalização, datada de 09 de maio de 2017, anexando proposta de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, controlo de custos e sinopse; ------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 11 de maio de 2017: “Concordo com a informação prestada pela 

fiscalização de empreitada, considero ser de aceitar a proposta apresentada pela entidade 

executante, uma vez que se tratou de um erro/omissão no projeto de execução, nomeadamente no 

levantamento topográfico. “ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2016: “À Reunião da CM” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros 

e omissões apresentada pela fiscalização da obra, no valor de 4.640,00€ (quatro mil seiscentos e quarenta 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DA CORREDOURA – PROC.º 

E05/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1. AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 24 de abril de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 02 de junho de 2017; --------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de junho de 2017: “ Junto se anexa o Auto de Receção Provisória da 

empreitada “Requalificação de Habitação Social – Bairro da Corredoura.”; ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2016: “ À Reunião da 

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

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

 Homologar o Auto de Receção Provisória; ---------------------------------------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. ---  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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7 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DA CORREDOURA – PROC.º 

E05/2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.2. CONTA FINAL DA EMPREITADA --------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da Empreitada, de 24 de abril de 2017; ------------------------------------------------------ 

 Informação da Fiscalização, de 02 de junho de 2017; --------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de junho de 2017: “Junto se anexa a conta final da empreitada em 

epígrafe.” ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2017: “ À Reunião da C.M. 

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. ----------------------------------- 

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

8 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 - ATA N.º 1 

(PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA 

AOS ERROS E OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO ----- 

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

 Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, de 22 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------ 

“ATA N.º 1 

(Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e 

omissões identificados pelos interessados) 

“Beneficiação da EM 598 – Rines - Sanchequias” 

E07/2017 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, 

reuniu o júri do procedimento do concurso público supra referido, constituído por 

deliberação de 18 de maio de 2017, na sequência das Listas de Erros e Omissões 

apresentadas pelas seguintes empresas: 

- Empresa de Construções Amândio Carvalho, S.A. 

- Rosas Construtores, S.A. 

- Prioridade – Construção de Vias de Comunicação, S.A. 
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Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou propor ao órgão competente 

para a decisão de contratar, o seguinte: 

1. Aceitar parcialmente os erros e as omissões identificados pelos 

interessados, nos termos expressamente referidos pelo autor do projeto nas respostas 

que formulou, o que se consubstancia no novo Mapa de Quantidades Retificado (os 

documentos em questão fazem parte integrante da presente ata); 

2. Manter o Preço Base em 3.350.000,00 € (três milhões, trezentos e 

cinquenta mil euros); 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 18h00m do dia 

29/06/2017, nos termos do nº 1 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos; 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Eletrónica vortalGOV a 

presente Ata; 

5. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do 

procedimento, através da Plataforma Eletrónica VortalGOV, dos factos referidos nos 

pontos anteriores; 

6. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do 

CCP, da decisão de prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas 

conforme definido no ponto 3 da presente ata. 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente ata, que depois de lida foi 

aprovada, por unanimidade, pelos membros intervenientes neste ato. “ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 22 de junho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo o proposto pelo júri. À Reunião da Câmara para ratificação.”. --------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9 – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LÚCIO VIDAL – FASE I - 

PROC.º E08/2016 – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES Nº 01 ------------- 

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

 Comunicação da empresa Edilages S.A. Engenharia e Construção, de 09 de junho de 2017; ------ 

 Informação da Fiscalização, datada de 14 de junho de 2017, anexando proposta de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, controlo de custos e sinopse; ------------------------------------------ 
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 Parecer do CDPP, de 16 de junho de 2017: “Tendo em conta o informado pela fiscalização, pela 

entidade executante falta de quantidades de material para executar a obra. De acordo c/ o nº 3 

da informação infra o erro poderia ter sido detetado na fase de erros e omissões, assim e de 

acordo com o definido no artigo 378º do CCP a responsabilidade poderá ser repartida pelas duas 

entidades, dono da obra e entidade executante. Em virtude deste erro detetado solicita-se a 

prorrogação do prazo por mais uma semana. “ ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de junho de 2017: “À Reunião da CM” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros 

e omissões apresentada pela fiscalização da obra, no valor de 6.827,60€ (seis mil oitocentos e vinte e sete 

euros e sessenta cêntimos), e imputar 50% desse valor ao adjudicatário ----------------------------------------- 

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

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

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

CATARINA – PROC. º E06-2006 – PARECER N.º 1 – COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE 

OBRA - VALIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 20 de junho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 20 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Segurança e Saúde” da empreitada em epigrafe, nas 

condições impostas pela coordenação de segurança de obras. A decisão deve ser dado 

conhecimento aos interessados”; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de junho de 2017: “Aprovado o 

presente desenvolvimento do PSS, conforme e nas condições da validação da CSO. À Reunião da 

CM para ratificar. Dê-se conhecimento aos interessados.” --------------------------------------------- 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 – BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

PROC.º E04/2017 – PARECER N.º 1 – COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA - 

VALIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 20 de junho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 26 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Segurança e Saúde” nas condições impostas pela 

coordenação de segurança de obras. A decisão deve ser comunicada aos interessados”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2017: “Aprovado conforme 

informação da CSO e nas condições da mesma. À Reunião da CM para ratificar.” ---------------- 

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

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

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

12 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SOZA – PROC.º E06-2017 - 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – 

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

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

 Informação do CDPP, de 23 de junho de 2017, propondo “a designação da Fiscalização e a 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada” supra: 

 

  

  

  

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2017:“ Aprovo. Dê-se 

conhecimento aos interessados. À Reunião da CM para ratificar.”------------------------------------ 

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

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.º João Bio 

Arcanjo Martins 

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

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

13 – PISTA CICLAVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA - PROC.º E03/2017 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO - RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Fiscalização da Obra, de 26 de junho de 2017, para efeitos de prorrogação de prazo, 

concluindo: “poderá ser concedida a prorrogação de prazo desde que graciosa, uma vez que a 

causa é imputável ao empreiteiro, e caso o dono de obra entenda que o empreiteiro não merece a 

aplicação da multa contratual.” --------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 26 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“De acordo com a informação infra, considero que poderá ser aceite a prorrogação do prazo, 

devendo a entidade executante apresentar o plano de trabalhos modificado;” ----------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aceite-se conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------ 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. – PROC.º 14-A/95 – ZIV – LOTE 48 – VAGOS E 

SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO --------------------- 

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

 Requerimento de Banco Comercial Português, S.A., de 10 maio de 2017, solicitando a junção de 

vários elementos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 07 de junho de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente no presente 

processo de legalização (arquitetura, especialidades e autorização de utilização) de Pavilhão 

destinado a Armazém/Indústria.” --------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 09 de junho de 2017 concluindo: “ Conforme referi em 7/6/17, também 

concordo com a informação do sr .arq .Manuel e com as condições mencionadas na mesma. Será 
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de submeter a reunião de CM  para deliberação sobre a legalização da obra e sobre a utilização 

da edificação, nos termos dos artigos 34º e 36º do RMUE. À consideração superior.” ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de junho de 2017:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

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

 As informações técnicas de 07 e 09 de junho, ambas de 2017; 

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

ou adaptação; 

 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. ----------------------------------

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

2 – NATALIA MAIA REGALADO – PROC.º Nº 19/05 – LOMBA – VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– DESTAQUE - RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da DGU, de 12 de junho de 2017, concluindo que “não se vê inconveniente na 

rectificação do destaque em causa. No entanto, uma vez que é alterada a configuração dos 

terrenos, deverá ser anexada a planta síntese do destaque ao Processo de obras nº 129/05.”” --- 

 Parecer da CDGU, de 13 de junho de 2017, concluindo: “ Concordo com a informação prestada 

pelo sr. arq. Manuel e com os termos da mesma. Tendo sido aprovado o destaque em reunião de 

CM datada de 8/9/2005, salvo melhor opinião, nos termos do nº 1do art.º174º do CPA, a 

retificação do ato deverá ser submetida a deliberação da CM. À consideração superior.” 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de junho de 2017:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o destaque em causa, anexando a planta de 

síntese ao processo de obras nº129/05, tudo conforme parecer técnico. ------------------------------------------ 

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

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

3 - CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARMINDA JESUS ALENTEJEIRA MARTINS – 

VERGAS - SANTO ANDRÉ DE VAGOS - ARTIGO RUSTICO N.º 998 ---------------------------------- 

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

 Requerimento de Arminda de Jesus Alentejeira Martins, solicitando certidão de compropriedade 

do prédio rústico inscrito sob o artigo 998; ---------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de junho de 2017, não vendo inconveniente na compropriedade 

requerida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 16 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: “À 

Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

sito em Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, com área de 1450 m2, inscrito na 

matriz predial rústica da citada freguesia sob o artigo n.º 998. ----------------------------------------------------- 

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

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

4 – MANUEL SANTOS NETO – PROC.º 43/17 – PONTE DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

– LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Manuel Santos Neto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de 

junho de 2017; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 14 de junho de 2017, concluindo “que não se vê inconveniente na 

legalização pretendida”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 21 de junho de 2017, concluindo: “Concordo…com a informação do sr. 

arq. conforme referido anteriormente. Face à mesma, será de submeter a deliberação da CM a 
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legalização das obras de alteração e de ampliação no r/ch  do edifício, bem como a emissão da 

autorização de  utilização, nos termos do mencionado nos artigos 34º e 36º do RMUE. À 

consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

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

 As informações técnicas de 14 e 21 de junho de 2017; 

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

ou adaptação; 

 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. ---------------------------------- 

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a participação do senhor Presidente. ------------------------------------ 

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

5 – CELESTINO SANTOS - PROC.º Nº230/79 – PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 

REVOGAÇÃO DE ATO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Celestino dos Santos e outros, de 14 de junho de 2017, solicitando a anulação 

do processo de Alvará de  Loteamento n. 230/79; ------------------------------------------------------------------- 
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 Informação da DGU, de 22 de junho de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente na pretensão 

apresentada pelos requerentes”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 23 de junho de 2017, que a seguir se transcreve: “Concordo ( …) face à 

alínea b) do nº 2 do art.º167º e nº1 do artigo 169º, ambos do CPA. Deverá nos termos do nº 2 ser 

submetido a deliberação da CM o pedido de revogação do ato que aprovou o loteamento em 

22/6/79.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação, sobre este mesmo assunto, tomada 

na reunião de 22 de junho de 1979. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, entrou na sala de reuniões reassumindo as suas 

funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – DULCE TERESA FREIRE RIBEIRO – PROC.º 45/15 – GAFANHA DA BOA HORA – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Dulce Teresa Freire Ribeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

06 de junho de 2017; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 12 de junho de 2017, concluindo: “ Não se vê inconveniente no processo 

de legalização de moradia unifamiliar e muros.”; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 29 de junho de 2017, concluindo: “ Concordo (…) com a informação do sr. 

arq. Manuel , nomeadamente com o ponto 2. Será de submeter a deliberação final da CM a 

decisão sobre a legalização da moradia e autorização de utilização da mesma, nos termos do 

artigo 34º e 36º do RMUE e do artigo 102ºA do RJUE. Posteriormente, em caso de decisão 

favorável, dever-se-á proceder à notificação à requerente nos termos do nº 3 do supramencionado 

art.34º. À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de junho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; --------------------------------------------------------------------- 

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

 As informações técnicas de 12 e 29 de junho de 2017; -------------------------------------------------- 

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

ou adaptação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 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. ---------------------------------- 

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

7 – ANA FILIPA DOMINGUES PEREIRA – PROC.º Nº 62/17 – CALVÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Ana Filipa Domingues Pereira, de 31 de maio 2017; --------------------------------  

 Informação da DGU, de 21 de junho de 2017; -------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 23 de junho de 2017, concluindo: “ (…) Quanto á fundamentação 

mencionada no item IV.2, apresentada nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, deverá a sua 

aceitação ou não, ser submetida a deliberação da CM. Caso seja favorável, não se verá 

inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, na condição referida no item V.3/ponto 6 

da informação de 6/6/17 do sr. CDPP. À Consideração superior.” ------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de julho de 2017:“À Reunião da 

Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os afastamentos requeridos conforme artigo 5º do 

RMUE e aprovar o projeto de arquitetura nas condições da informação.------------------------------------------ 

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 doze horas e sete minutos. ---- 

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


