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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2016, de 07 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos sete de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da Câmara 

Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos senhores Vereadores dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela 

Castro Sarabando ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente para informar que a próxima reunião de Câmara, tal como já anteriormente 

referido, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 21 de janeiro com início ás 09H30M), alterando 

apenas o local. A descentralização das reuniões iniciar-se-á pela freguesia de Vagos e Santo 

António e esta primeira reunião realizar-se-á na Casa Museu de Santo António, sita em Santo 

António. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para expressar votos de um bom ano 

2016 para todos os membros do executivo, funcionários e munícipes em geral. Todos os membros 

da Câmara se associaram. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



 
 

Ata n.º 01/2016, de 07 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MIRA E VAGOS, NO 

ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE UMA CANDIDATURA INTERMUNICIPAL 

«REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS» - POSEUR 11-2015-18  ------------------------- 

Presente minuta do protocolo de colaboração que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 

«PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo no âmbito da REQUALIFICAÇÃO DO 

SISTEMA DE RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS DE MIRA E VAGOS. 

Entre: 

Primeiro Outorgante:  

Município de Mira, pessoa coletiva n.º 506724530, com sede na Praça da Republica, Mira, 

representado por Raul José Rei Soares de Almeida, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, com poderes para o ato,  

E 

Segundo Outorgante: 

Município de Vagos, pessoa coletiva n.º 506912833, com sede na Rua da Saudade, Vagos, 

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

com poderes para o ato, 

O presente protocolo, rege-se pelos pontos seguintes, a que as partes expressamente se vinculam: 

1. As metas definidas, quer a nível nacional, quer internacional, no que concerne à poluição 

e ao tratamento de resíduos, impõem aos diversos agentes económicos que reflitam sobre a 

estratégia de abordagem de tais temáticas, e definam novos objetivos com vista à maior 

eficiência na gestão dos recursos. 

2. Neste contexto, a aposta na separação e valorização dos resíduos da mais diversa 

natureza, é hoje um imperativo na gestão autárquica, face ao papel que estes organismos 

assumem no circuito da recolha e encaminhamento dos mesmos; 

3. Na sequência de diversas abordagens e reuniões realizadas entre os municípios, 

considerou-se proveitoso e com benefícios de escala em conhecimento e investimento, 



 
 

Ata n.º 01/2016, de 07 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

consagrar a intermunicipalidade, na requalificação do sistema resíduos de ambos os 

municípios. 

4. Assim, a candidatura para a obtenção de apoio financeiro, será formalizada em comum, 

sendo neste âmbito, todos os procedimentos relacionados com o processo de candidatura ao 

POSEUR, liderados pelo Município de Mira, que assumirá perante autoridade de gestão, o 

estatuto de beneficiário, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 96 do RESEUR, aprovado pela 

Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de Fevereiro. 

5. Cada um dos municípios organizará, no âmbito da contratação pública, os 

procedimentos concursais e outros, necessários à execução das ações previstas para cada 

território, bem como o seu acompanhamento e fiscalização. 

6.   O município de Vagos, enviará ao município de Mira toda a documentação, 

informações e esclarecimentos que sejam solicitados pela entidade gestora, no âmbito deste 

processo, até à sua plena conclusão. 

7. Cada um dos municípios assegurará a parte do investimento não elegível, resultante das 

despesas realizadas com execução das ações previstas em cada um deles, e que não será objeto 

de apoio financeiro. 

8. A gestão, exploração e manutenção do sistema de resíduos, será feita ao longo do tempo 

por cada um dos municípios.  

9. O presente protocolo será submetido à aprovação por parte dos executivos municipais 

de Mira e Vagos, sendo as eventuais dúvidas de interpretação, decididas por acordo entre os 

seus representantes. 

Feito em duas vias originais, cabendo um exemplar a cada uma das partes outorgantes. 

Aos, __ de Dezembro de 2015» 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de dezembro de 2015. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de janeiro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 44.212,85 € (quarenta e quatro mil duzentos e doze euros e oitenta e cinco cêntimos). A 

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 11 

a 30 de dezembro e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 09 a 30 de dezembro, ambos 

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

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

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015 ----------------------------- 

4.1. ALTERAÇÕES N.ºs 10 e 12 DO ORÇAMENTO 2015 ----------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as 10ª e 12ª alterações ao orçamento, estando incluídas as alterações n.ºs  8 

e 9 ao Plano de Atividades Municipal.  ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.2. ALTERAÇÕES N.ºs 8 e 9 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015 -- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as 8ª e 9ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do ano de 

2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

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

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

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

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

5.1 PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL - 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO ------------------------- 

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

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

da presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos 
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constantes do Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 

senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de 

serviço de medicina do trabalho. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

7 – FUNDOS PERMANENTES 2016 ------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes: 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; -------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vice - Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves; -------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor da Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno; ----------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

José António Pereira de Moura; ------------------------------------------------------------------------------ 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

Hugo Alexandre Franco Silva; ------------------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Diretor do Departamento de Gestão de Recursos 

Humanos e Fiscalização Municipal, eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe de Divisão Financeira, dr. Luis Nuno 

Rodrigues Fernandes André; --------------------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe de Divisão da Gestão de Infraestruturas, 

eng.º Jorge Manuel Gonçalves Almeida; ------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (mil euros) a favor do Coordenador Técnico, Amílcar Oliveira Raimundo. ---------------- 

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

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

8 – LCPA - LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS --------------- 

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

 Informação do CDF, de 4 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

«Exmo. Sr. Presidente, 
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 De acordo com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro) e do seu decreto regulamentar (Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho), os 

compromissos assumidos não podem ultrapassar os fundos disponíveis calculados nos termos 

legalmente previstos. A título excecional, podem os fundos disponíveis ser temporariamente 

aumentados de acordo com o normativo previsto no artigo 4º da referida Lei. 

 A Lei nº 22/2015, de 17 de março, alterou a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

fazendo constar na alínea c) do nº 1 do artigo 4º que a autorização para o aumento dos fundos 

disponíveis pode ser delegada pelo órgão executivo no Presidente da Câmara caso a entidade não 

possua pagamentos em atraso e enquanto tal situação durar, situação que se verifica em 

31.12.2015.» 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 4 de janeiro de 2016: «À Reunião da C.M.»; ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação supra, delegar no senhor 

Presidente da Câmara Municipal a autorização para o aumento temporário de fundos disponíveis. ---------- 

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

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

9 – CÂMARA MUNICIPAL - CONTAS BANCÁRIAS – MOVIMENTAÇÃO – ALTERAÇÃO ----- 

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

que a abertura de contas bancárias e respetivas movimentações possam ser efetuadas pelo senhor Presidente 

da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e pela funcionária com funções na Tesouraria, a assistente 

técnica, Maria Luísa Pessoa dos Santos. O senhor Presidente da Câmara será substituído nas suas faltas e 

impedimentos pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves e pela senhora 

Vereadora Maria Dulcínia Martins Sereno. A assistente técnica, Maria Luísa Pessoa dos Santos, será 

substituída nas suas faltas e impedimentos pelo assistente técnico, Simão Pedro da Rocha Rodrigues ------ 

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

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

10 – CENTRO NÁUTICO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO (CMV – AEV – ASV) ------------ 

Presente a proposta de Protocolo que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 

«Protocolo de Cooperação 

entre 

a Câmara Municipal de Vagos,  

o Agrupamento de Escolas de Vagos e  

a ASV-Associação de Surfistas de Vagos 
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Considerando as características geográficas do concelho de Vagos, com uma extensa costa 

marítima e uma vasta zona de águas interiores, que atravessam o seu território, proporcionando 

um conjunto de recursos naturais a que importa dar plena rentabilização, quer numa perspetiva 

lúdico-formativa e de lazer, quer numa vertente económica; 

Considerando as tradições das populações vaguenses, com atividades laborais e lúdicas ligadas à 

água, designadamente na pesca, no transporte e na “apanha” de fertilizantes naturais; 

Considerando os novos paradigmas de prática de atividades físicas e desportivas, que atraem cada 

vez maior número e diversidade de praticantes para modalidades que privilegiam o contato com a 

natureza e a informalidade de organização e de prática, de que os Desportos Náuticos são 

exemplos; 

Considerando a forte mobilização da sociedade civil para as atividades náuticas, expressa na 

existência de clubes, de associações desportivas e de empresas de serviços, tendo como objeto as 

atividades náuticas; 

Considerando a atenção que o Município de Vagos tem dedicado ao desenvolvimento do concelho, 

nas suas diversas vertentes, designadamente na preservação e valorização dos seus recursos 

naturais, procurando dinamizar e tirar partido do seu elevado potencial lúdico e turístico, através 

da promoção e utilização eficiente desses recursos; 

Considerando a estratégia municipal baseada na promoção e desenvolvimento de condições para 

a criação de um Centro Náutico e Centro de Btt, a implementar na Quinta do Ega;  

Considerando que, nos termos do disposto nas alíneas d), f) e g), do nº 2, do artº 23º, do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios dispõem de atribuições nos domínios da 

educação, tempos livres, desporto e saúde; 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do artº 33º, do atrás citado diploma, 

compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

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

promoção da saúde;  

Considerando as atribuições e responsabilidades formativas do Agrupamento de Escolas de Vagos, 

perante mais de 2000 crianças e jovens do concelho, reforçadas pela aprovação, pelo Ministério 

da Educação, de um Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos, como entidade 

dinamizadora dos Desportos Náuticos perante a sua população e perante outras Escolas do País. 

Considerando o contributo que a ASV-Associação de Surfistas de Vagos tem dado, para o 

desenvolvimento, divulgação e promoção da prática de desportos náuticos e outros; o apelo à 

prática desportiva por parte dos cidadãos; o contributo para uma maior integração dos cidadãos 

na comunidade, através da vertente intergeracional; a promoção da sustentabilidade dos recursos 

naturais do concelho de Vagos; a organização de diversos eventos, com destaque para o “Night 

Drop-Surf Noturno” e “Surf na Vila”, e a colaboração em eventos organizados pela CMV, dos 

quais se destacam, entre outros, a “Manhã Náutica”. 

Considerando que o objetivo do desenvolvimento económico e social exige a criação de sinergias 

entre instituições públicas e a sociedade civil, expresso no estabelecimento de parcerias. 
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A Câmara Municipal de Vagos, Pessoa Coletiva Nº. 506912833, representada pelo seu Presidente, 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado; 

O Agrupamento de Escolas de Vagos, Pessoa Coletiva Nº.600076091, representada pelo seu 

Diretor Dr. Hugo Pedro da Silva Martinho; 

A ASV-Associação de Surfistas de Vagos, Pessoa Coletiva Nº. 513102094, representada pelo seu 

Presidente da Direção, Engº. Bruno Rocha; 

Estabelecem entre si o seguinte Protocolo de Cooperação: 

Protocolo de Cooperação 

entre 

a Câmara Municipal de Vagos, o Agrupamento de Escolas de Vagos e a ASV-Associação de 

Surfistas de Vagos 

Cláusula 1ª 

Objeto 

Pelo presente protocolo, as partes visam criar e implementar, através de um processo de 

cooperação, o Centro Náutico de Vagos, por forma a proporcionar e promover: 

a) A prática da atividade desportiva em geral e dos Desportos Náuticos em particular, 

dirigindo-a para variados públicos-alvo (crianças, jovens, adultos e populações especiais) e com 

pluralidade de motivações (lúdico-formativas e de lazer, ocupação de tempo livre, preservação da 

saúde, rendimento desportivo e outras), numa perspetiva de desenvolvimento desportivo. 

b) A otimização dos recursos naturais do concelho e a sua sustentabilidade. 

c) A divulgação e sensibilização para assuntos relacionados com a ecologia, segurança, 

educação ambiental e preservação do ambiente natural. 

d) O intercâmbio com o movimento associativo e com o movimento desportivo escolar e 

federado. 

Cláusula 2ª 

Obrigações do Município de Vagos 

a) Disponibilizar um local de armazenamento e guarda de embarcações, bem como de outro 

equipamento náutico; 

b) Disponibilizar embarcações e outros equipamentos náuticos; 

c) Prestar apoio logístico; 

d) Conceder apoios financeiros, se for caso disso; 
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e) Prestar apoio à gestão; 

f) Participar ativamente na gestão do Centro Náutico, nomeando um seu representante 

para integrar a Comissão de Gestão; 

g) Candidaturas a apoios financeiros, para criação, desenvolvimento e sustentabilidade do 

Centro Náutico, ou outras. 

Cláusula 3ª 

Obrigações do Agrupamento Escolar de Vagos 

a) Disponibilizar embarcações e outros equipamentos náuticos; 

b) Dar execução à Formação Desportiva do Agrupamento de Escolas de Vagos, em 

cumprimento das obrigações protocoladas com a tutela, designadamente quanto ao seu plano de 

atividades, financiamento e prestação de contas; 

c) Promover atividades regulares, com caráter semanal, e pontuais; 

d) Prestar apoio técnico; 

e) Conceder apoios financeiros, se for caso disso; 

f) Prestar apoio à gestão; 

g) Participar ativamente na gestão do Centro Náutico, nomeando um seu representante 

para integrar a Comissão de Gestão. 

Cláusula 4ª 

Obrigações da Associação de Surfistas de Vagos 

a) Assegurar a gestão operacional do Centro Náutico de Vagos; 

b) Promover atividades regulares e pontuais; 

c) Prestar apoio técnico e logístico; 

d) Candidaturas a apoios financeiros, para criação, desenvolvimento e sustentabilidade do 

Centro Náutico, ou outras. 

e) Participar ativamente na gestão do Centro Náutico, nomeando um seu representante 

para integrar a Comissão de Gestão; 

f) Constituir no âmbito da Associação um centro específico de custos e proveitos, 

respeitante ao Centro Náutico de Vagos. 

Cláusula 5ª 
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Comissão de Gestão do Centro Náutico de Vagos 

1- A gestão operacional do Centro Náutico de Vagos será assegurada pela direção da 

Associação de Surfistas de Vagos, que terá a assessoria de uma Comissão de Gestão, composta por 

um elemento designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos, um elemento designado 

pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos e um elemento designado pelo Presidente da 

Direção da ASV-Associação de Surfistas de Vagos, a quem compete designadamente: 

a) Elaborar o seu regime de funcionamento; 

b) Apresentar o Orçamento e Plano de Atividades à Direção da Associação de Surfistas de 

Vagos que, por sua vez, os reportará às outras entidades parceiras; 

c) Apresentar as Contas e Relatório de Atividades à Direção da Associação de Surfistas de 

Vagos que, por sua vez, os reportará às outras entidades parceiras; 

2- Os cargos da Comissão de Gestão não são remunerados. 

3-  A Comissão de Gestão reunirá pelo menos uma vez por mês durante o primeiro ano de 

vigência do presente protocolo, cabendo à mesma deliberar sobre a frequência das reuniões quanto 

aos anos seguintes. 

Cláusula 6ª  

Disposições Finais 

a) Os equipamentos náuticos destinam-se prioritariamente ao serviço público, 

proporcionado pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, Câmara Municipal de Vagos e pela ASV- 

Associação de Surfistas de Vagos. 

b) Os equipamentos náuticos podem e devem ser rentabilizados através da cedência a 

entidades terceiras (clubes, associações, empresas, cidadãos e grupos de cidadãos), mediante 

protocolos e/ou pagamento de taxas. 

c) Os casos omissos do presente protocolo serão resolvidos por acordo entre as partes 

contraentes, até ao limite das suas competências. 

Cláusula 7ª 

Vigência e resolução 

1- O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e vigorará até que as 

partes o denunciem ou ocorra algum facto que importe a sua rescisão. 



 
 

Ata n.º 01/2016, de 07 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

2- O presente protocolo pode cessar mediante manifestação de vontade de todas as partes ou de 

qualquer uma, desde que comunicada às restantes com seis meses de antecedência. 

Para constar se lavrou o presente, aos …….. dias do mês de ………. do ano de dois mil e …….. que, 

depois de lido e aceite por todas as partes, por elas vai ser assinado, em 4 exemplares, destinando-

se 2 ao Município de Vagos e um a cada uma das partes.» 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar a presente proposta de 

protocolo e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------ 

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

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

11 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------------------------------- 

11.1 – SILVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA – BANCA N.º 6 -------------------------------- 

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

 Requerimento apresentado por Silvia Cristina dos Santos Silva, em 22 de dezembro de 

2015, solicitando, ao abrigo do artigo 11.º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia 

da Vagueira, a prorrogação do direito de ocupação da banca n.º 6, por mais 2 anos; ------ 

 Informação favorável da UAJ, de 22 de dezembro de 2015; ---------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, Dulcínia Sereno, de 4 de janeiro de 2016:«À Reunião de 

Câmara»; --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação 

da banca n.º 6 por mais 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------------------------------- 

11.2 – EUCLIDES PEREIRA DO CÉU – BANCA N.º 7 --------------------------------------------- 

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

 Requerimento apresentado por Euclides Pereira do Céu, em 22 de dezembro de 2015, 

solicitando, ao abrigo do artigo 11.º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da 

Vagueira, a prorrogação do direito de ocupação da banca n.º 7, por mais 2 anos; -------- 



 
 

Ata n.º 01/2016, de 07 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

 Informação favorável da UAJ, de 22 de dezembro de 2015; ---------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, Dulcínia Sereno, de 4 de janeiro de 2016:«À Reunião de 

Câmara»; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação 

da banca n.º 7 por mais 2 anos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------------------------------- 

11.3 – JOSÉ CARLOS – COMÉRCIO RETALHO DE PEIXE, LD.ª – BANCAS N.ºs 1 e 2 - 

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

 Requerimento apresentado por José Carlos Anacleto Martins, em 22 de dezembro de 

2015, solicitando, ao abrigo do artigo 11.º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia 

da Vagueira, a prorrogação do direito de ocupação das bancas n.ºs 1 e 2, por mais 2 anos;  

 Informação favorável da UAJ, de 22 de dezembro de 2015; ---------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, Dulcínia Sereno, de 4 de janeiro de 2016:«À Reunião de 

Câmara»; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação 

das bancas n.ºs 1 e 2 por mais 2 anos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º 06/2014 – RECEÇÃO PROVISÓRIA -

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

 Auto de Receção Provisória, de 30 de novembro de 2015, outorgado entre os representantes da 

Câmara Municipal de Vagos, eng.º André Nunes, eng.º Jorge Ribau e Arcanjo Martins e o 

representante da empresa adjudicatária,  DVIA – Engenharia e Construção, Ld.ª, Pedro Portela; - 

 Informação da DPP, de 18 de dezembro de 2015; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 
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“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

Pode o Dono de Obra receber a obra a título provisório face ao conteúdo do Auto que se anexa.»;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da empreitada 

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – PROC.º E02/2010 - RECEÇÃO 

PROVISÓRIA (TOTAL) ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Auto de Receção Provisória - Total, de 14 de dezembro de 2015, outorgado entre os representantes 

da Câmara Municipal de Vagos, eng.º André Nunes e o representante da empresa adjudicatária, 

Ferreira – Construção, SA, eng.º Ivo Santos;  -------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 23 de dezembro de 2015; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 29 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

Pode efetuar-se a receção provisória (total) da obra «Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora» 

face ao  conteúdo do auto anexo». 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de janeiro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da empreitada 

supra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FERREIRAS LD.ª – PRAIA DA VAGUEIRA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 22/89 – 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO – 2.ª FASE ------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Parecer/Informação de 22 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

«Senhora Vereadora 

Eng.ª Sara Caladé 

Assunto: ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 22/89 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – 2.ª FASE 

1. 

Por sua determinação foi constituída (1) uma comissão ad hoc, com o objetivo de prestar 

parecer/informação sobre a situação das obras de urbanização do loteamento em epígrafe; 

2. 

Como nota inicial, assinalar que o alvará de loteamento n.º 22/89, com obras de 

urbanização, data de 18 de outubro de 1989, foi inicialmente constituído por 284 (duzentos 

e oitenta e quatro) lotes, numa área total de mais de 24,5 hectares; 

3. 

Ao longo dos mais de 26 anos do processo o mesmo foi objeto de alteração, mormente para 

se adequar ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 192/97, de 3 de novembro; 

4. 

A realização das obras de urbanização foi objeto de variadíssimas prorrogações de prazo, 

de tal ordem que ainda hoje as obras da 2.ª fase não se encontram completamente 

concluídas; 

5. 

A própria Câmara Municipal tem, ao longo dos anos, realizado obras de 

beneficiação/alteração nos espaços a ceder ao domínio público ou mesmo já cedidos ao 

domínio público, de que é exemplo a recente intervenção para colocação da PRA (Pá de 

Rotor para Aerogerador); 

6. 

Por outro lado é do conhecimento geral que a quase totalidade das infraestruturas do 

loteamento estão ao serviço da população, em geral e dos proprietários dos lotes, em 

particular, há alguns anos; 

7. 

Numa primeira reunião, com a presença de todos os membros, foi apresentado pelas eng.ªs 

Isabel Trindade e Guida Caniceiro, o ponto de situação das obras de urbanização, tendo por 

base a informação, junta ao processo, que as mesmas lhe apresentaram em 21 de maio do 

corrente ano; 

8. 

Com base nesse ponto de situação, na avaliação face aos elementos constantes do processo 

e após visita ao local dos trabalhos, a comissão constatou o seguinte: 
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a)  A praceta interior prevista no loteamento e no PP da Praia da Vagueira não foi 

objeto de qualquer obra e, logo,  não está concluída; 

b)  No perímetro dos lotes 67 e 80 estão armaduras em aço, no arranque de pilares para 

muros, sem qualquer proteção o que se torna perigoso para os utentes dos espaços públicos 

adjacentes; 

c)  Existe um espaço destinado a construção de um parque infantil, mas que não tem 

projeto, impedindo assim qualquer exigência em termos do tipo e qualidade dos 

equipamentos a instalar.  

9. 

No que respeita à praceta a comissão decidiu, com a aquiescência do CDGI, que o eng.º 

José Silvestre realizaria um ante projeto sobre as obras de urbanização a realizar na 

praceta, que permita atualizar a estimativa orçamental dos trabalhos em falta; 

10. 

O eng.º José Silvestre já apresentou o referido ante projeto (segue em anexo) para as obras 

a realizar na referida praceta, com uma estimativa de valor dos trabalhos de 46.852,50 € 

(Quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos); 

11. 

Em conclusão, a comissão propõe que a Câmara Municipal delibere no sentido de: 

1. Notificar o promotor a, em prazo nunca superior a 30 dias retirar as armaduras 

referidas no ponto 8. b); 

2. Notificar o promotor do loteamento a realizar as obras em falta na praceta, 

concedendo-lhe, para o efeito, um prazo de 90 dias; 

3. Realizar, ou não, a construção do parque infantil referido na alínea c) do ponto 8, 

sendo que no nosso entendimento, face à omissão verificada a nível do projeto, não deve tal 

realização ser imputada ao promotor. Deve no entanto a parcela manter o uso de parque 

infantil ou espaço de jogo e recreio para quando a Câmara Municipal entender adequada a 

sua construção; 

12. 

Caso o promotor não dê cumprimento ao n.º 1 do ponto anterior deve a Câmara Municipal, 

de seguida, e sem audiência prévia, uma vez que estamos perante uma situação de segurança 

para os utilizadores daqueles espaços, proceder à retirada das armaduras referidas; 

13. 

Caso o promotor não dê cumprimento ao n.º 2 do ponto 11. deve a Câmara Municipal, 

aprovar o projeto das obras a realizar na praceta, substituindo-se ao promotor, acionando 

a caução existente no processo, no valor de 52.830,60 € (cinquenta e dois mil oitocentos e 

trinta euros e sessenta cêntimos); 
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14. 

Todos os outros espaços que há muitos anos se encontram em uso público, designadamente 

arruamentos, passeios, espaços verdes e equipamentos desportivos e/ou de lazer devem ser 

mantidos/reparados pela Câmara Municipal; 

15. 

Este é, s.m.o., o nosso parecer.  

Vagos, aos 22 de dezembro de 2015 

(1)  A comissão é constituída por: 

 Eng.ª Isabel Trindade, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística; 

 Eng.º Jorge Almeida, Chefe de Divisão de Gestão de Infraestruturas; 

 Dr. Laerte Pinto, Técnico Superior da Unidade Administrativa e Jurídica; 

 Eng.ª Guida Caniceiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Urbanística; 

 Eng.º António Castro, Diretor do Departamento de Gestão de RH e Fiscalização 

Municipal;» 

 Despacho da senhor Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de dezembro de 2015: «Concordo. À 

Reunião da CM». ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada na informação e assim 

notificar o promotor a: 

1. No prazo de 30 dias retirar as armaduras referidas no ponto 8. b) da informação supra; 

2. Realizar as obras em falta na praceta, concedendo-lhe, para o efeito, um prazo de 90 

dias; 

3. Dispensá-lo da construção do parque infantil referido na alínea c) do ponto 8, da já 

referida informação, face à omissão verificada a nível do projeto das obras de urbanização.  

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 dez horas e quarenta minutos. -- 

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


