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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 02/2017, de 19 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de janeiro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente em sessão pública, 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 e eng.ª 

Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por motivos profissionais. ------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar 3 questões: --- 

 Atendendo aos problemas que têm sido levantados acerca das obras da AdRA, solicita a 

disponibilização do contrato que a Câmara Municipal terá feito com a AdRA, no sentido 

de ver o que é que está efetivamente definido com a mesma; --------------------------------- 

 Saber se a Câmara Municipal tem alguém destacado para acompanhar a instalação da 

fibra ótica, uma vez que tem havido várias reclamações; -------------------------------------- 

 O último assunto tem a ver com uma situação que vem desde o ano passado e que a 

obrigou a abandonar a reunião. Prende-se com o auxílio ao Centro Social de Calvão e 

mais uma vez ao facto dos procedimentos continuarem a vir mal instruídos à Câmara 
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Municipal. Não quer deixar de lamentar ter sido obrigada a tomar aquela atitude por mais 

uma vez o senhor Presidente não ter instruído o ponto como deveria tê-lo feito. Quer 

ainda saber se já pagou aquilo a que se comprometeu e deixar o alerta para que, e tendo 

em conta as obras que alegadamente terão sido feitas no Centro, lamentar que o ponto 

tenha vindo instruído dessa maneira para provavelmente (e de facto está a especular 

porque não conhece as obras nem a sua dimensão), pagar bastante menos do que aquilo 

que efetivamente o Centro Social de Calvão, provavelmente, teria direito. Quer encerrar 

este tema dizendo que lamenta que o Centro estivesse naquela situação e que tivesse de 

se retirar pelo facto do ponto não estar instruído nas devidas condições. ------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para responder às questões colocadas: ------------------------------- 

 Relativamente à questão da AdRA, referiu que os serviços irão providenciar a 

documentação solicitada para consulta. Referiu ainda que lhe parece que a senhora 

Vereadora está a colocar dois assuntos diferentes na mesma discussão. -------------------- 

Um assunto prende-se com o eventual atraso que a AdRA possa ter no cumprimento do 

contrato de concessão, que é comum a todos os acionistas e já todos questionamos por 

diversas vezes a AdRA acerca dessa situação. É evidente que a AdRA não vive num país 

diferente de todos nós e teve, como todos nós, restrições impostas muitas delas pelo 

Governo, que a impediram de fazer os investimentos ao ritmo que estaria previsto. O 

objetivo é que na construção do novo EVEF da empresa, que está agora em discussão, se 

tente recuperar algum tempo perdido. ------------------------------------------------------------ 

O outro assunto prende-se com a notícia que saiu no “Diário de Aveiro”, sobre alguns 

moradores que estariam na iminência de ficar sem saneamento, e aí não há nenhum 

contrato de concessão que resolva esse problema. Na freguesia de Soza, por exemplo, 

quando finalizarem as obras a taxa de cobertura será próxima dos 100%, mas não vai ser 

de 100%. Em alguns casos teria de se construir uma estação elevatória, que custa à volta 

de cem mil euros, para resolver o problema de uma casa e se isso acontecesse todos os 

custos iriam à tarifa ou seja aumentaria ainda mais a tarifa. Portanto não há sistemas 

perfeitos que abarquem 100% dos casos nem no país nem em parte nenhuma do mundo. 

No caso concreto levantado estamos a estudar com a AdRA todas as possibilidades.----- 

 Sobre o acompanhamento da instalação da fibra ótica, é feito por uma equipa da DPP, 

que acompanha esses processos nos pedidos de autorização que são genéricos. Quando 

há reclamações essa reclamação é acompanhada de forma mais assertiva. ----------------- 

 Ainda sobre o assunto da instalação da fibra ótica, o senhor Vice-Presidente, eng.º João 

Paulo de Sousa Gonçalves, confirmou que de facto têm chegado algumas reclamações e 

que foram disponibilizados imediatamente dois engenheiros para se deslocarem aos 

locais e procurarem arranjar soluções. Há sempre ajustes a fazer, quando há muita 

movimentação e colocação de postes. É claro que ninguém gosta de ter mais postes em 
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frente de casa, mas procuramos sempre resolver ou minimizar os problemas que vão 

surgindo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sobre a última questão, o senhor Presidente da Câmara referiu que a opinião sobre a má 

instrução dos processos e quem está a trazer o tema novamente ao debate é a senhora 

Vereadora. Os serviços entendem que a instrução é correta. O Presidente também. Só a 

senhora Vereadora é que teve um entendimento diferente, que o Presidente respeita, 

obviamente. Este executivo foi o que mais verbas transferiu. Já transferiu mais de um 

milhão de euros para as IPSS. No caso concreto do Centro Social de Calvão, o valor que 

for dado será descontado no valor a que a associação terá direito. --------------------------- 

Nunca foi intenção que o assunto fosse objeto de qualquer polémica ou de qualquer 

questão, infelizmente foi, mas acredita que é uma questão ultrapassada. ------------------- 

A IPSS já recebeu 50% do valor que estava comprometido e até ao final do mês de janeiro 

receberá os restantes 50%. ------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de janeiro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 298.311,46 € (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e onze euros e quarenta e seis 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 01 a 14 de janeiro; ------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 01 a 14 de janeiro; ---------------------------- 
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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 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – CLUBE 

DE NATAÇÃO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 12 de janeiro de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 4.826,05 € (quatro mil, oitocentos e vinte e seis euros e cinco 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 1214, no valor de 4.826,05 € (quatro mil, oitocentos e 

vinte e seis euros e cinco cêntimos); -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 4.826,05 € (quatro mil, oitocentos e vinte e seis euros e cinco cêntimos). ------------------------------------ 

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

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD 2016 – GRECAS 

– ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA CULTURAL SANTO ANTÓNIO – 

CAMPEONATO DISTRITAL DE CORTA-MATO CURTO, BENJAMINS, INFANTIS E 

INICIADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 12 de janeiro de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à 

organização da atividade; --------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 1215, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 4.000,00 € (quatro mil euros) e o respetivo apoio logístico. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 RURALIDADES & MEMÓRIAS – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Ruralidades & Memórias – Associação de Desenvolvimento Local, 

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de julho de 2016, solicitando 

“apoio para os equipamentos/materiais/serviços, necessários à implementação do museu 

e biblioteca”. Solicitando ainda, “apoio para as atividades a realizar no segundo 

semestre de 2016”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação/Relatório da UAJ, de 06 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: - 

“Analisado o pedido da entidade supramencionada, e a documentação de suporte 

apresentada constata-se o seguinte: 

1. Pretende a Associação de Desenvolvimento Local – Ruralidades & Memórias, 

doravante denominada Associação, que lhe seja concedido um apoio financeiro 

no montante de €8.050,00, dos quais: 

a) €3.800,00 são para a aquisição de equipamento informático, 

mobiliário, material administrativo, material de limpeza, e 

contratualização de serviços de comunicações (internet), para o bom e 

regular funcionamento da Associação, devendo tal valor ser 

considerado como despesa com a aquisição de equipamento, e não 

despesa de investimento como apresentado no pedido;; 

b) €2.500,00 são para a aquisição de mobiliário e ferramentas diversas 

para o Museu da Associação; 

c) €1.750,00 para a realização de atividades, nomeadamente “Encontros 

com a biodiversidade”, “Domingo/Fim de semana radical” e 

“Concurso de fotografias”; 

2. A Associação solicita, ainda, o apoio logístico da Câmara Municipal para: 
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a) Em parceria com outras entidades, criar uma rede de percursos ou 

trilhos alusivos ao conhecimento do território e biodiversidade do 

Concelho; 

b) A criação gráfica de todo o material necessário a 

divulgação/publicidade do Museu; 

c) Apoio na candidatura à rede de museus no espaço rural; 

d) Apoio na criação de parcerias para o desenvolvimento da sua 

atividade; 

3. A referida Associação, sem fins lucrativos, apenas iniciou a sua atividade em 

setembro de 2016, devido a contratempos que surgiram na atribuição do 

número de identificação de pessoa coletiva (NIPC) e a falta de meios financeiros 

suficientes, não tendo por essa razão, apresentado um plano de atividades e um 

orçamento para o corrente ano; 

4. Pelos mesmos motivos, e também porque o ano civil está a acabar, a Associação 

não irá avançar com a criação da Biblioteca, assim como com as atividades de 

promoção/divulgação/inauguração da mesma, a qual passará a ser um projeto 

a implementar durante o ano de 2017; 

5. A Associação não tem previsto qualquer tipo de receita; 

6. Relativamente aos critérios definidos no artigo 6.º do RECSARH, como sejam o 

caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação artística, a 

difusão/reprodução cultural, a intervenção social e o número de entidades 

parceiras, permitem concluir que a Associação é uma mais-valia quer para a 

divulgação do património natural do Concelho, quer para a promoção de um 

estilo de vida saudável, cumprindo, assim, os requisitos para a atribuição do 

subsídio.  

Face o exposto, cumpre-me, ainda, informar o seguinte: 

Encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, 

socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do 

subsídio e o apoio logístico a atribuir a Associação de Desenvolvimento Local – 

Ruralidades & Memórias, e o respetivo plano de pagamentos, para posteriormente a 

Divisão Financeira verificar a respetiva cabimentação orçamental.”; --------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1220, no valor de 8.050,00 € (oito mil e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2016: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 8.050,00 € (oito mil e cinquenta euros); --------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE 

SANTA CATARINA – UTILIZAÇÃO DA PISCINA DO COLÉGIO DE CALVÃO PELO GRUPO 

DE UTENTES DO CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS ---------------------------------------- 

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

 Requerimento da CASDSC, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de agosto de 

2016, solicitando “a utilização gratuita da piscina do Colégio de Calvão para o próximo ano 

letivo 2016/2017, para a prática de aulas de hidroterapia com os utentes portadores de 

deficiência”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do SD, da DEDJ, de 13 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Considerando: 

1. O pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização da Piscina do Colégio de Calvão, 

apresentado pelo Presidente da Direção da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de 

Santa Catarina, doravante designado por CASDSC, Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior, em anexo;  

2. As deliberações tomadas pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal de Vagos, 

autorizando a assinatura do contrato de comodato com o Seminário Diocesano de Aveiro com 

vista à gestão, por parte do Município de Vagos, da Piscina do Colégio de Calvão; 

3. A aprovação em reunião de Câmara Municipal e, posteriormente, em Assembleia Municipal, 

do regime financeiro a aplicar na Piscina do Colégio de Calvão, nomeadamente da tabela de 

taxas a cobrar pela utilização da instalação, em vigor a partir do dia 12 de dezembro de 2017; 

4. Que existe disponibilidade na instalação, no dia e no horário solicitado, para acolher os 

utentes da CASDSC e que tais utilizações não perturbam o normal funcionamento das 

atividades previstas para o turno de utilização solicitado; 

5. Que o Município de Vagos tem investido na massificação da prática regular e orientada de 

atividade física pelos diversos setores da sociedade, ciente da sua importância para a saúde e 

bem-estar da população; 

6. Que o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que excecionalmente e sempre que hajam razões 

que o justifiquem, a Câmara Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os 

utentes do pagamento das taxas aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por 

objetivo o lucro; 

7. Que uma possível isenção das taxas de utilização a aplicar a estes utentes configura-se como 

uma medida de apoio à prática de atividade física regular e orientada por parte de cidadãos 

portadores de deficiência o que, tendo em conta a importância das atividades a desenvolver 

para a sua qualidade de vida e autonomia, poderá ser enquadrada pelo disposto no ponto 

anterior; 
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Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar o 

pagamento da taxa de utilização por parte da CASDSC para a dinamização de atividades de 

hidroterapia, durante a presente época desportiva, num valor anual previsto de 292,82€ (duzentos 

e noventa e dois euros e oitenta e dois cêntimos).”. ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

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

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

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

5 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------ 

5.1 – ANA MARIA CORREIA LOPES ROCHA – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------- 

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

 Requerimento de Ana Maria Correia Lopes Rocha, de 30 de dezembro de 2016, 

solicitando a renovação de ocupação de espaço público com quiosque denominado 

“Farturas da Vagueira”; ----------------------------------------------------------------------------  

 Informação do GMA, de 06 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de janeiro de 2017:“À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------ 

5.2 – MIRÍADE D’ ESTRELAS – UNIPESSOAL, LDA – PRAIA DA VAGUEIRA ---------- 

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

 Requerimento de Augusto Martins Guerra, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 03 de janeiro de 2017, solicitando a renovação de ocupação de espaço 

público com quiosque denominado “IMPAR”. Solicita ainda que seja alterado o nome 

da entidade exploradora, para o nome “MIRÍADE D’ ESTRELAS – UNIP, LDA; ------ 

 Informação do GMA, de 10 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------- 

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

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



 
 

Ata n.º 02/2017, de 19 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada e bem assim a alteração do nome da entidade exploradora para a firma “MIRÍADE D’ 

ESTRELAS – UNIP, LDA ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A EDP – ALTERAÇÃO AO ANEXO I 

DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM BAIXA 

TENSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, de 21 de outubro de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da UAJ, de 05 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Em resposta ao pedido de informação solicitado por V.Exa. sobre o assunto supramencionado, 

informo o seguinte: 

1- Por proposta da Câmara Municipal de 16/05/2001, a Assembleia Municipal, em sessão de 

29/06/2001, aprovou a renovação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 

em baixa tensão, celebrado com a EDP, nas condições constantes do contrato-tipo previsto na 

Portaria nº 454/2001, de 5 de maio. 

2- O correspondente contrato de concessão foi outorgado em 23 de julho de 2001. 

3- De acordo com os nºs 3 e 4, do artº 29º, desse contrato, na definição dos aparelhos de 

iluminação e lâmpadas a adotar como tipo corrente no Município, será tida em conta, para cada 

tipo de rede, a utilização de lâmpadas de adequado rendimento, com observância dos critérios de 

normalização e mais eficiente racionalização de energia, nos termos constantes do seu Anexo I, 

sendo que tal anexo poderá ser revisto de cinco em cinco anos, se tal se justificar, tendo em conta 

a evolução tecnológica e/ou a redução dos custos e dos consumos, sem por em causa os níveis de 

iluminação aconselháveis. 

4- Pretende-se então a revisão desse Anexo I, por forma a vigorar um Novo Anexo I, conforme 

acordado entre a ANMP e a EDP, em 13 de setembro de 2016, mediante a celebração de Protocolo 

para o efeito. 

5- Nos termos da alínea p), do nº 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal autorizar a Câmara Municipal a celebrar contratos de 

concessão e fixar as respetivas condições gerais. 

6- Assim, e tendo presente que o Anexo I é parte integrante do contrato de concessão celebrado 

entre o Município de Vagos e a EDP, a ANMP, através da Circular 85-PB/2016, de 21/10, alerta 
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que a revisão do referido anexo constitui uma alteração a tal contrato, razão pela qual deve ser 

objeto de deliberação dos órgãos municipais. 

Pelo exposto, deverá a Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal a aprovação da minuta 

do Protocolo a celebrar com a EDP-Distribuição-Energia, S.A., que inclui o Novo Anexo I do 

contrato de concessão, conforme documentos que se juntam em anexo.”; ---------------------------- 

 Minuta do Protocolo e Novo Anexo I, que a seguir se transcrevem: ----------------------------------- 

“PROTOCOLO  

Entre: 

Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, em Vagos, pessoa coletiva nº 506 912 833, 

neste ato representado por Silvério Rodrigues Regalado, Dr., na qualidade de Presidente de 

Câmara, adiante designado por Município; 

e 

EDP Distribuição - Energia, S.A. com sede na Rua Camilo Castelo Branco, nº 43, em Lisboa, com 

o capital social de € 200.000.000,00 (duzentos milhões euros), matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 504 394 029, neste 

ato representada por ……………, na qualidade de ………………., adiante designada por EDP 

Distribuição; 

Em conjunto designados por “Partes”, 

Considerando que: 

A) A EDP Distribuição, por concessão do Município, é a concessionária, em regime de 

serviço público, da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área do município 

de Vagos; 

B) Enquanto concessionária da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, de acordo 

com o disposto contrato tipo de concessão aprovado pela Portaria nº 454/2001, de 5 de 

Maio (doravante “Contrato Tipo de Concessão”), a EDP Distribuição é, designadamente, 

responsável pelo estabelecimento e, em regra, pela conservação das redes de iluminação 

pública dos municípios; 

C) Na prossecução da atividade referida no Considerando anterior, a EDP Distribuição tem 

vindo a instalar nas redes de iluminação pública os aparelhos de iluminação e respetivos 

suportes designados como “de tipo corrente” nos termos do Contrato Tipo de Concessão 

(doravante “Equipamentos de Tipo Corrente”); 

D) Os Equipamentos de Tipo Corrente encontram-se identificados no Anexo I ao Contrato 

Tipo de Concessão, refletindo, ainda hoje, o paradigma tecnológico e de mercado de 2001; 

E) Nos termos do disposto no art.º 29º do Contrato Tipo de Concessão, o Anexo I pode ser 

revisto de cinco em cinco anos, se tal justificar, tendo em conta a evolução tecnológica e 

ou a redução dos custos e dos consumos, sem pôr em causa os níveis de iluminação 

aconselháveis; 
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F) Nos termos do disposto no mesmo artigo, na definição de Equipamentos de Tipo Corrente, 

deverá ser, no entanto, tida em conta, para cada tipo de rede, a utilização de lâmpadas de 

adequado rendimento, com observância dos critérios de normalização e mais eficiente 

racionalização de energia; 

G) Tendo presente a evolução tecnológica e de mercado verificada nos aparelhos de 

iluminação e respetivos suportes desde 2001 e, nomeadamente, o grau de maturidade 

atingido pelas luminárias com tecnologia LED, a EDP Distribuição acordou com a ANMP 

a revisão do Anexo I ao Contrato Tipo de Concessão, nos termos do protocolo cuja cópia 

fica anexa ao presente Protocolo, dele fazendo parte integrante; 

H) O Município pretende que o disposto no Anexo referido no Considerando G) supra passe 

a integrar o contrato de concessão em vigor celebrado com a EDP Distribuição. 

Nestes termos, é celebrado o presente Protocolo (doravante “Protocolo”), que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

Pelo presente Protocolo, as Partes acordam na alteração do Anexo I ao contrato de concessão da 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Município e a EDP 

Distribuição, em 23/07/2001, (“doravante Contrato de Concessão”), nos termos da redação 

constante do Anexo a este Protocolo e que dele faz parte integrante (doravante “Novo Anexo I”). 

Cláusula Segunda 

(Aplicação do Novo Anexo I) 

1. A data de início da aplicação do Novo Anexo I ao Município para o tipo de luminárias LED 

inscritas nos pontos B.2 e B.3 está condicionada à conclusão dos procedimentos necessários 

para a aquisição, pela EDP Distribuição, dos aparelhos de iluminação e respetivos suportes 

nele previstos, nos termos consagrados na legislação aplicável e, bem assim, à existência de 

stock adequado dos mesmos para fazer face às necessidades dos municípios. 

2. Os encargos com a substituição de luminárias instaladas ao abrigo dos pontos B.2 e B.3 do 

Novo Anexo I serão repartidos igualmente entre a EDP Distribuição e o Município.  

Cláusula Terceira 

(Vigência) 

O presente Protocolo entra em vigor na data da respetiva assinatura e vigorará até ao termo do 

Contrato de Concessão.  

Cláusula Quarta 

(Modificação ou Cessação do Protocolo) 

O presente Protocolo só poderá ser modificado ou cancelado com o consentimento expresso de 

ambas as partes, por documento escrito, mencionando a vontade das partes em modifica-lo ou 

cancelá-lo.  

Este Protocolo é celebrado em dois exemplares, sendo um para cada uma das Partes. 
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Novo Anexo I 

 

Definição dos tipos «correntes» de níveis de iluminação, luminárias, lâmpadas, apoios e braços 

a utilizar na iluminação pública do Município. 

 

Para efeitos do estabelecido no artigo 29º do presente contrato tipo de concessão, adotam-se 

como «correntes» os seguintes níveis de iluminação, tipos de luminárias, lâmpadas, apoios e 

braços. 

 

A – Níveis de iluminação e uniformidade global recomendada 

 

A.1 – Zonas rurais e semiurbanas onde predomina a rede aérea 

 

Zonas a iluminar Emedmin 

(lux) 

Emin , 

(lux) 

U0 

min 

 (%) 

Fluxo  

 ( lm ) 
 

Centro, arruamentos e largos principais 15 5 0,33 5600 ≤Ø ≤ 16500 

Núcleos antigos delimitados 10 3 0,30 
3100 ≤ Ø ≤ 10500 

 
Arruamentos secundários, passagens 

subterrâneas e viadutos 7,5 1,5 0,20 

Periferias 5 1 0,20 2100 ≤ Ø ≤ 6600 

Uo = Emin/Emed 

 

A.2 – Zonas urbanas e semiurbanas onde predomina a rede subterrânea 

 

Zonas a iluminar Lmed min. 

 (cd/m2) 

Uomin 

(%) 

ULmin 

(%) 

Fluxo 

 ( lm)  

Centro, arruamentos , largos principais e 

núcleos antigos delimitados. 1,5 0,4 0,7 

8900 ≤ Ø ≤ 

30000 

Arruamentos secundários, passagens 

subterrâneas e viadutos. 0,75 0,4 0,7 

4200 ≤ Ø ≤ 

16500 

Periferias 0,5 0,35 0,4 

3100 ≤ Ø ≤ 

6600 

U0 – uniformidade geral e UL – uniformidade longitudinal; Uo = Lmin/Lmed   ;  UL= Lmin/Lmax 

 

 A.3 – Jardins, parques públicos e zonas de lazer 

 

Zonas a iluminar 
Emed min 

 lux 

Emin 

 (lux) 

Fluxo 

 ( lm ) 

Jardins, parques públicos e 

zonas de lazer 
10 

3 
1200 ≤ Ø  ≤ 10500 

 

B – Tipos de luminárias, lâmpadas e sua aplicação 

 

As tecnologias de lâmpadas a aplicar nas luminárias são: 

- Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão (VSAP) de potências de 50W, 70 W, 100 W, 150 W 

e 250 W; 
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- LED (Light Emiting Diode) com temperatura de cor compreendida entre 3000 K e 5000 K.  

As luminárias LED apenas são consideradas material de tipo corrente para os casos de: i) 

estabelecimento de novas redes de iluminação pública (IP), ii) substituição de luminárias com 

lâmpadas de vapor de mercúrio, decorrente da remodelação de redes de IP, seja por iniciativa da 

Câmara, seja por iniciativa do concessionário e iii) substituição de luminárias obsoletas ou em 

más condições de conservação, conforme validado pelo concessionário. Neste último caso, se a 

substituição se referir a luminárias pontuais e não a um circuito inteiro, a Câmara poderá optar 

pela respetiva substituição por luminárias de vapor de sódio.  

Nas luminárias LED a aplicar na proximidade de hospitais, em parques naturais, observatórios, 

áreas de proteção especial ou outras zonas justificadamente indicadas no Plano Diretor 

Municipal de Iluminação Pública como zonas especialmente sensíveis à poluição luminosa, o 

ULOR1 não deve ultrapassar 1% para todas as classes de iluminação. 

As lâmpadas serão utilizadas de forma a garantir os níveis de iluminação previstos em A. 

 

(1)ULOR (Upward Light Output Ratio) razão entre o fluxo emitido para cima sob condições específicas com a(s) fonte(s)de 

luz e  com essa(s) mesma(s) fonte(s) operando fora da luminária. 

 

B.1 - Luminárias de utilização universal  

B.1.1 – Luminária equipada com lâmpada VSAP: 

Fechada (com difusor), com ULOR <3% e com os seguintes graus de proteção mínimos: 

- Compartimento de acessórios: IP43 e IK06; 

- Compartimento ótico: IP65 e IK06. 

B.1.2 – Luminária equipada com módulo (s) de LED 

Luminária equipada com módulo (s) de LED e driver, com ULOR <3% e com os seguintes graus 

de proteção mínimos: 

- Compartimento ótico inclui o módulo de LED: IP66 e IK06; 

- Existindo compartimento de acessórios:IP54 e IK06. Caso o compartimento de acessórios inclua 

driver, o mesmo deve possuir IP65.  

 

B.2 - Luminárias para jardins, parques públicos e zonas de lazer 

Em jardins, parques públicos e zonas de lazer a Câmara pode optar por luminárias diferentes das 

definidas em B.1., são alternativas as seguintes luminárias: 

B.2.1 – Luminária equipada com lâmpadas VSAP 

Luminária com difusor de forma esférica com calote superior opaca, de diâmetro de 450 a 500 

mm, ou com outra configuração, com graus de proteção mínimos IP54 e IK08, e com ULOR 

<15%. 
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B.2.2 - Luminária equipada com módulo (s) LED 

Luminária com difusor de forma esférica, com calote superior opaca de diâmetro 450 a 500mm 

ou com outra configuração, equipada com módulo de LED e driver, com ULOR <5% e com os 

seguintes graus de proteção mínimos: 

- Compartimento ótico inclui o módulo de LED: IP66 e IK08. 

- Existindo compartimento de acessórios: IP54 e IK08. Caso o compartimento de acessórios 

inclua driver, o mesmo deve possuir IP65. 

Caso a Câmara opte pela instalação destes modelos LED, a aquisição será efetuada pelo 

concessionário e o custo correspondente será repartido igualmente entre a Câmara e o 

concessionário. 

 

B.3 – Luminárias para núcleos antigos delimitados: 

Em núcleos antigos delimitados a Câmara pode optar por luminárias diferentes das definidas em 

B.1., são alternativas as seguintes luminárias: 

Luminárias tipo lanterna clássica de 4 ou 6 faces e do tipo troncocónicas ou esféricas com calote 

superior opaca, equipadas com módulo de LED e driver, com ULOR <5% e com os seguintes 

graus de proteção mínimos: 

- Compartimento ótico inclui o módulo de LED: IP66 e IK08. 

- Existindo compartimento de acessórios: IP54 e IK08. Caso o compartimento de acessórios 

inclua driver, o mesmo deve possuir IP65.  

Caso a Câmara opte pela instalação destes modelos LED, a aquisição será efetuada pelo 

concessionário e o custo correspondente será repartido igualmente entre a Câmara e o 

concessionário. 

 

C - Apoios e braços 

 

C.1 – Para redes aéreas: 

Postes de betão ou de madeira de 8 m, 9 m, 10 m e 12 m. 

Braços em tubo de ferro galvanizado a quente, de diâmetro exterior 42mm e com projeções 

horizontais de 0,450 m, 0,750 m ou 1,250 m. 

 

C.2 – Para redes subterrâneas: 

 

C.2.1- Para vias de circulação automóvel 

Colunas metálicas galvanizadas a quente de 6 m, 8 m, 10 m ou 12 m de altura útil, de secção 

octogonal ou tronco cónica, com ou sem braços. Havendo braço este deve ter igual geometria à 

da coluna e na zona de fixação da luminária o seu diâmetro exterior deve ser de 60 mm. O braço 
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pode ser simples, duplo ou triplo, devendo cada um destes tipos ter projeções horizontais, 

respetivamente, de 0,450 m, 0,750 m ou 1,250 m. 

 

C.2.2 - Para jardins e zonas de lazer 

Colunas metálicas galvanizadas a quente de 4 m e 6 m de altura útil, de secção com geometria 

igual à anterior e com diâmetro exterior na parte superior igual a 60 mm. Havendo necessidade 

de braço, este deverá possuir a mesma geometria da coluna. 

 

C.3 –Para núcleos antigos delimitados 

 As luminárias são instaladas em colunas de 4 e 6 metros ou em consolas fixadas à parede.  

Notas interpretativas 

Nota interpretativa 1: Os encargos com a iluminação pública, a cargo do concessionário, serão 

objeto do plano de obras para a iluminação pública, a apresentar anualmente pelo 

concessionário. 

Nota interpretativa 2: O investimento do concessionário em iluminação pública, com o 

enquadramento e limites definidos no contrato de concessão, inclui, designadamente, os custos 

suportados com a aquisição e instalação de luminárias e colunas. 

Nota interpretativa 3: A aquisição de luminárias, lâmpadas, apoios e braços a utilizar na 

iluminação pública será, por regra, efetuada pelo concessionário no âmbito de procedimentos 

concursais com observância da legislação aplicável. A aquisição ou a instalação de equipamentos 

de iluminação pública que não estejam a cargo do concessionário deverão ser previamente 

acordadas por este, que definirá as especificações técnicas e condições aplicáveis.”; -------------- 

 Informação da DPP, de 09 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com o parecer produzido pela UAJ. Importa referir, em jeito de complemento à 

informação prestada anteriormente a 06/12/2016, que os parâmetros e condições acordados entre 

partes (ANMP e EDP), ao determinar a introdução de luminárias de tecnologia LED em todas as 

novas redes de Iluminação Pública, ou substituição de luminárias obsoletas ou de tecnologia de 

Vapor de Mercúrio, são favoráveis na prossecução das medidas de URE, logo, vantajosas para 

os municípios, pela expectável redução de consumos energéticos, pelo que concordo com o acordo 

alcançado. É o que me cumpre informar.”; ---------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 10 de janeiro de 2017: “Concordo com a informação prestada pelo eng. 

André Nunes”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 10 de janeiro de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de protocolo apresentada e 

remeter à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A DIREÇÃO GERAL 

DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (DGADR) – BOLSA NACIONAL DE 

TERRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do GDE, de 13 de janeiro de 2017, anexando minuta do protocolo de parceria; ------- 

 Minuta do Protocolo de Parceria, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 

“Protocolo de Parceria 

Entre:

  

Primeiro Outorgante 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, abreviadamente designada por 

DGADR, enquanto entidade gestora da Bolsa Nacional de terras, com sede na Avenida Afonso 

Costa, n.º 3, em Lisboa, NIPC 600 082 440, na qualidade de entidade gestora da Bolsa Nacional 

de Terras, conforme estabelecido pelo n.º 3, do artigo 4.º da Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro, 

neste ato representada pelo Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com poderes 

para o ato, 

 

e 

 

Segundo Outorgante 

Município de Vagos, pessoa coletiva territorial, abreviadamente designado por Município, com 

sede na Rua da Saudade, 3840-420, concelho de Vagos, NIPC 506 912 833, representada neste 

ato pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, com poderes para o ato, 

Considerando que: 

A) A DGADR é a entidade gestora da Bolsa Nacional de terras para utilização agrícola, 

florestal ou silvopastoril. 

B) O Município de Vagos criou e gere a Bolsa de terras de Vagos. 

C) A Bolsa Nacional de Terras e a Bolsa de terras de Vagos têm por objetivo facilitar o 

acesso à terra através da disponibilização de terras, designadamente quando as mesmas 

não sejam utilizadas, e, bem assim, através de uma melhor identificação e promoção da 

sua oferta.       

Entre a DGADR e o Município de Vagos é celebrado o presente Protocolo de Parceria, ao abrigo, 

respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Anexo I da Portaria n.º 197/2013, de4 28 de 

maio, e da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos 

termos e de acordo com as seguintes cláusulas: 
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1. 

Objeto 

Pelo presente Protocolo de parceria, o Primeiro e Segundo outorgantes estabelecem as condições 

gerais de colaboração para a dinamização, divulgação, e disponibilização de terras através da 

Bolsa Nacional de terras e da Bolsa de terras de Vagos, respetivamente. 

2. 

Obrigação do Primeiro outorgante 

A DGADR, enquanto entidade gestora da Bolsa Nacional de Terras garantirá a ampla 

dinamização e divulgação dos procedimentos da Bolsa de terras de Vagos, nas diferentes vertentes 

da disponibilização e cedência. 

3. 

Obrigação do Segundo Outorgante 

O Município de Vagos garantirá a ampla dinamização e divulgação dos procedimentos da Bolsa 

Nacional de terras, nas diferentes vertentes da disponibilização e cedência, de terras privadas, de 

terras do Município, de terras do Estado e de terras sem dono conhecido e sem utilização agrícola, 

florestal ou silvopastoril, sitas no concelho de Vagos. 

4. 

Publicitação pelo Primeiro Outorgante 

A DGADR, enquanto entidade gestora da Bolsa Nacional de terras garantirá a ampla divulgação 

do projeto da Bolsa de terras de Vagos e do presente protocolo no sítio da Bolsa Nacional de 

terras na internet: http://www.bolsanacionaldeterras.pt/, na sua página Facebook em 

https://www.facebook.com/Bolsa-Nacional-de-Terras-1535791856672424/ e, através das Notas 

Informativas. 

5. 

Publicitação pelo Segundo Outorgante 

O Município de Vagos garantirá a ampla divulgação do projeto Bolsa Nacional de Terras e do 

presente protocolo no sítio institucional da Câmara Municipal de Vagos na internet: 

https://www.cm-vagos.pt/PageGen.aspx. 

6. 

Monitorização conjunta de ações 

A DGADR e o Município de Vagos comprometem-se a definir indicadores de realização e de 

resultado que permitam monitorizar as ações realizadas e o seu resultado em termos de adesão e 

de iniciativas implementadas. 

7. 

Dever de Informação 

Cada um dos outorgantes compromete-se a informar atempadamente o outro sobre as iniciativas 

de divulgação, promoção e comunicação a desenvolver no âmbito das respetivas Bolsas, de modo 

a permitir assegurar a eventual participação do outro outorgante. 

http://www.bolsanacionaldeterras.pt/
https://www.facebook.com/Bolsa-Nacional-de-Terras-1535791856672424/
https://www.cm-vagos.pt/PageGen.aspx
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8. 

Dever de colaboração 

A DGADR e o Município de Vagos comprometem-se a colaborar na partilha de informação 

relativa às cedências de terras ocorridas através das respetivas Bolsas, visando reunir dados que 

permitam a definição de indicadores periódicos de mobilização de terras rurais de âmbito 

regional e nacional. 

9. 

 Casos Omissos 

Os casos omissos, e dúvidas decorrentes da execução do presente Protocolo, serão resolvidos por 

mútuo acordo das partes, dentro do princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução 

dos objetivos aqui expressos. 

10. 

Revisão do Protocolo 

As condições estabelecidas no presente protocolo poderão ser revistas por acordo entre os 

outorgantes, e serão sempre reduzidas a escrito, como adicional a este documento.”; ------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “ À reunião de 

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

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

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

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

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

8 – PROPOSTA DE NORMAS DE ADESÃO E FUNCIONAMENTO DA BOLSA DE TERRAS DE 

VAGOS (BTV) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do GDE, de 13 de janeiro de 2017, anexando minuta de proposta de normas de adesão 

e funcionamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta da proposta de Normas de Adesão e Funcionamento, da Bolsa de Terras de Vagos, que é 

dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata; ----------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Normas de Adesão e 

Funcionamento, da Bolsa de Terras de Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

PROCº E07/2016 – RECEÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 30 de dezembro de 2016; ----------------------------------------------- 

 Conta Final da Empreitada de 03 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 03 de janeiro de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 04 de janeiro de 2017: “Conforme informação infra, devem o Auto de 

Receção Provisória e Conta Final da Empreitada ser aprovados/homologados pela CMVagos”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de janeiro de 2017: “ À Reunião da 

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

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

 Homologar o Auto de Receção Provisória. ----------------------------------------------------- 

 Homologar a Conta Final da Empreitada. ------------------------------------------------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

PROCº E01/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação da empresa adjudicatária Rosas Construtores, S.A, de 02 de janeiro de 2017, 

solicitando uma prorrogação de prazo de 30 dias. “As condições climatéricas não são as 

adequadas para execução da sinalização horizontal e pintura da ciclovia”; ------------------------- 

 Informação da DPP, de 02 de janeiro de 2017, concluindo: “considera-se que pode ser concedida 

a prorrogação de prazo solicitada, a título gracioso, até ao próximo dia 25 de janeiro de 2017”;  

 Parecer do CDPP, de 04 de janeiro de 2017: “À consideração superior a aceitação do novo prazo 

de conclusão da empreitada. Se for aceite deve ser notificado o empreiteiro a apresentar novos 

planos de trabalhos e de pagamentos”; --------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação de prazo solicitada, até ao próximo 

dia 25 de janeiro e a título gracioso, devendo o empreiteiro apresentar novos planos de trabalhos e 

pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOÃO PAULO JESUS LOPES – PROC.º 4/85 – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 2/85 – 

CESAR VIEIRA RESENDE – VAGOS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Paulo Jesus Lopes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 

de outubro de 2016, juntando elementos ao processo n.º 4/85; ------------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 09 de novembro de 2016, concluindo: “não haver inconveniente na 

alteração de loteamento pretendida e devendo ser retificada a área do lote e apresentado o 

respetivo registo atualizado, até à emissão do alvará”; ------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 02 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No seguimento da informação hoje prestada pela SADGU, em como não ocorreu oposição à 

proposta de alteração do loteamento, será de submete-la para deliberação da Exma CM, 

conforme referi em 10/11/16. Não se vê inconveniente na referida alteração, nas condições do 

ponto 2 da informação de 9/11/16 do sr. arq. Manuel”; ------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de loteamento pretendida, devendo 

ser retificada a área do lote e apresentado o respetivo registo atualizado, até à emissão do alvará, conforme 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PROC.º 

29/16 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – SANTA CATARINA ------------------------------------ 

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

 Requerimento da CASDSC n.º VGS2016/00065 referente a informação prévia de outras operações 

urbanísticas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 05 de janeiro de 2017, concluindo: “A pretensão é viável, nas condições 

referidas no parecer da DRAPC – (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro), devendo 

ser cumpridas as disposições regulamentares aplicáveis”; ---------------------------------------------- 

 Parecer de concordância da CDGU, de 05 de janeiro de 2017; ----------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a pretensão nas condições referidas no parecer da 

DRAPC. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

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

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

3 – JORGE MANUEL SANTOS PINHO – PROC.º 12/15 – MURO DE VEDAÇÃO – 

LOMBOMEÃO – ÓNUS DE RENÚNCIA ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Jorge Manuel dos Santos Pinho de 05 de dezembro de 2016; ---------------------- 

 Informação da DPP, de 02 de janeiro de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente na 

autorização de manutenção do muro de vedação desde que seja registado o ónus de renúncia.”;  

 Parecer de concordância da CDGU, de 04 de janeiro de 2017; ----------------------------------------- 

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

Câmara Municipal para deliberação sobre a aceitação da proposta da DPP”. --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a manutenção do muro de vedação, devendo o 

requerente, no prazo de (30 dias), registar na Conservatória do Registo Predial, ónus de renúncia e 

apresentar o documento comprovativo nesta Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 – MÁRIO CAETANO GIL – PROC.º 16/87 – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 24/87 – VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Elsa Eduarda Cardoso Gil, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

29 de dezembro de 2016; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 04 de janeiro de 2017, concluindo: “Não se vê inconveniente na alteração 

ao loteamento solicitada.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer de concordância da CDGU, de 12 de janeiro de 2017; ----------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração de loteamento requerida de acordo 

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – MAIS VAGOS, S.A. – CENTRAUTO, LDA – ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 2/2012 – PROC.º 1/10 – ALTERAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Centrauto, Ldª, de 04 de novembro de 2016, solicitando alteração à licença de 

uma operação de loteamento com obras de urbanização, durante a execução das mesmas; --------- 

 Parecer da CDGU, de 12 de janeiro de 2017, concluindo: “Não ocorreu oposição à proposta de 

alteração do loteamento. No seguimento das informações favoráveis do CDPP e do sr. arq. 

Manuel, reunindo condições de aprovação a proposta de alteração ao loteamento.”; -------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao loteamento. ---------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – RAUL ALMEIDA E OUTROS – PROC.º 20/85 – (SIDONIO CATARINO MIRANDA 

NAZARETH) – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 122/77 – REVOGAÇÃO DE ATO – FONTE DE 

ANGEÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Raul Almeida, de 29 de dezembro de 2016; ------------------------------------------ 

 Informação da UAJ, de 13 de janeiro de 2017, concluindo: “será possível extinguir os efeitos do 

alvará de loteamento n.º 122/77 como pretendem os requerentes. A competência para a prática 

de tal ato revogatório pertence ao autor do ato de licenciamento do loteamento, nos termos do 

artigo 169º, n.º 2, do CPA, ou seja, neste caso, a Câmara Municipal.”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o ato (deliberação da Câmara Municipal que 

aprovou o alvará de loteamento 122/77). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE 102-A – MAISVAGOS, S.A. – VOLTAR AO 

MAR, LDA – DIREITO DE PREFERÊNCIA -------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mais Vagos, S.A., de 11 de janeiro de 2017, solicitando autorização para 

proceder à venda do lote 102-A, da ZIV, com a área de 2.352,50m2, à empresa Voltar ao Mar, 

Lda, pelo preço total de 30.582,50 € (trinta mil, quinhentos e oitenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos) e questionar também se o Município de Vagos pretende exercer o direito de preferência; 

 Informação da UAJ, de 13 de janeiro de 2017, propondo: “que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de autorizar ou não a alienação do lote 102-A da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 

€ 30.582,50, à empresa Voltar ao Mar, Lda, bem como que delibere se pretende exercer ou não o 

direito de preferência sobre o referido lote.”; ------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 
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o Autorizar a alienação do lote 102-A da Zona Industrial de Vagos, pelo valor de 30.582,50 

€ (trinta mil, quinhentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), à empresa Voltar 

ao Mar, Lda; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Não exercer a opção do direito de preferência sobre o referido lote. ------------------------ 

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

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

8 – PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA – ALTERAÇÃO ---------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 13 de janeiro de 2017, anexando “a fundamentação para a elaboração 

da alteração ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, contendo a definição da oportunidade 

e os termos de referência, bem como a justificação de não sujeição da alteração ao plano a 

avaliação ambiental estratégica”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de janeiro de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor 

da Praia da Vagueira e bem assim não sujeitar a alteração a avaliação ambiental estratégica, tudo de acordo 

com a fundamentação apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Manuel António Leitão, residente no Boco, freguesia de Soza, para expor um problema 

que já se arrasta há algum tempo, cerca de quatro anos. Tem a ver com um terreno adjacente à sua 

propriedade onde existe uma escavação com alguns metros e que pode ruir a qualquer momento.  

 O senhor Presidente da Câmara fez o enquadramento do assunto. Prestou informações relativas a 

todos os trâmites que já foram feitos em articulação com os serviços da Câmara e com os 

proprietários dos terrenos no sentido de resolver a situação. Situação esta que é bastante 

complicada uma vez que este é um assunto entre particulares. ------------------------------------------ 
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 A senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé também prestou alguns esclarecimentos. Referir as várias 

reuniões feitas com o senhor Manuel e a tentativa de que o proprietário resolvesse a situação. ---- 

Do ponto de vista administrativo o que os serviços têm dito é que este não é um processo fácil. A 

intervenção da Câmara Municipal de Vagos terá que ser entrar numa propriedade privada. A DPP 

já tem o projeto concluído e está a fazer a consulta para o concurso. Tentou-se ir pela via que 

pareceu na altura ser a melhor para todos. O senhor Manuel tentou comprar o terreno ao vizinho, 

mas uma vez que nada foi conseguido a Câmara irá intervir invocando a segurança das edificações 

existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e 

quatro minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


