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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 04/2017, de 16 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e sete 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Presidente da Câmara para dar nota que já foi distribuído o documento solicitado pela 

senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, respeitante ao aluguer de uma 

tenda que foi colocada no centro da vila para as festas de Natal. ---------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para saber qual o ponto da situação 

relativamente à questão colocada na passada reunião, sobre a vala da floresta que apresentava no 

seu leito uma cor não apropriada. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 O senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, esclareceu que foi 

feita uma verificação pelos serviços e que está a ser feito um relatório, no sentido de apurar a 

origem da espuma que está de facto presente na referida vala. ------------------------------------------ 

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

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

o Saber para quando está previsto o início da obra da estrada de Rines – Sanchequias? Obra 

para a qual o CDS efetivamente, e antecipando já aquilo que provavelmente irá dizer, não 

concordou com um financiamento “às cegas” e pelos vistos bem, porque até à data de 

hoje nada se viu acerca daquela estrada. --------------------------------------------------------- 

o A senhora Vereadora normalmente quando fala, fala com objetividade. E os números não 

enganam e portanto vai dar números. Em 2015 o investimento em Vagos foi de treze 

cêntimos “per capita”. Se isto o satisfaz estamos entendidos. O senhor Presidente andou 

a fazer uns negócios, designadamente na compra de lotes e na compra de terrenos 

adjacentes aos armazéns, que pelos vistos até já deram origem a processos para que o 

ilustre escritório do Luís Montenegro possa faturar. A pergunta que faz é muito objetiva:  

 Porque é que o senhor Presidente comprou o terreno adjacente ao armazém? -- 

 Para que é que andou a comprar lotes de terreno na Av. João Grave? ------------ 

 À primeira questão o senhor Presidente da Câmara respondeu que o projeto de execução será 

concluído durante o presente mês e que a empreitada será lançada logo de seguida, sendo certo 

que só após o visto do Tribunal de Contas a mesma poderá avançar. ---------------------------------- 

Quanto à preocupação do CDS por não aprovar o financiamento, o CDS vai ficar tranquilo porque 

a obra vai custar três milhões e meio de euros, ou pelo menos é a estimativa de custos que temos. 

Esperamos que baixe um pouco no concurso público, mas fica muito aquém do milhão e meio de 

euros que foi pedido à banca para fazer a obra. ------------------------------------------------------------ 

 Relativamente à segunda questão, o senhor Presidente da Câmara referiu que a senhora Vereadora 

está a falar de um número que está relacionado com o investimento que temos no PPI. Esqueceu 

fazer referência a outros valores. É preciso somar ao PPI tudo aquilo que é transferido. Todas as 

transferências de capital, como por exemplo os valores transferidos para as IPSS’s, não são 

investimento direto da Câmara Municipal, mas significam investimento. Existem muitas verbas 
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que são despesa de capital que saem através da despesa corrente. Outro exemplo: O investimento 

na educação é investimento e não é despesa. Todo o investimento na educação sai da despesa 

corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre as questões concretas que colocou e que começam a ser recorrentes, a senhora Vereadora 

vê “negociatas” em tudo o que é negócio. Já lhe foi dito claramente quais os objetivos, critérios e 

cálculos do valor, para a aquisição dos terrenos. ---------------------------------------------------------- 

As questões estão debatidas, já lhe foram respondidas com clareza, ficaram registadas em atas 

anteriores, nomeadamente nas atas de 16 de junho e 15 de setembro de 2016. ----------------------- 

Parece que a senhora Vereadora não tem outras matérias importantes para debater, e isso é bom, 

porque ao olharmos para o concelho, vemos um concelho que está melhor em termos industriais e 

turísticos. A Praia da Vagueira está hoje com uma dinâmica que não tinha há anos atrás. A taxa de 

desemprego é de 4%. De facto torna-se difícil para si arranjar assunto para fazer referencia nestas 

reuniões públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir é importante esclarecer que ao contrário do referido pela senhora Vereadora, o 

escritório de advogados não ganha mais por haver mais processos. O contrato de Avença estipula 

que o valor pago é sempre o mesmo independentemente do número de processos. ------------------ 

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

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 15 de fevereiro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 549.473,74 € (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três euros e setenta 

e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 28 de janeiro a 11 de fevereiro; ---------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 29 de janeiro a 11 de fevereiro; ------------- 

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 – ASSOCIAÇÃO CHARCOS & COMPANHIA – APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DO CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS “A PAISAGEM E A 

BIODIVERSIDADE DO CONCELHO DE VAGOS” ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE, da DEDJ, de 01 de fevereiro de 2017, propondo que seja concedido o apoio à 

atividade supra no montante de 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros); ----------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 1685, no valor de 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros); ------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 01 de fevereiro de 2017: “À reunião de 

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

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

de 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – VERSUS CAFFÉ – LOMBOMEÃO – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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 Requerimento de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, de 13 de janeiro de 2017, solicitando que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «VERSUS CAFFÉ», sito em 

Lombomeão - Vagos, seja alargado como segue: ---------------------------------------------------------- 

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

 Parecer favorável da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 30 de janeiro de 2017; ---- 

 Parecer favorável da GNR, de 31 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 31 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Assunto: Pedido de alargamento de horário de funcionamento 

Nome do estabelecimento: Versus Caffé 

Informação técnica n.º: 16/MMD/2017 

1. Em 13/01/2017 o requerente Sérgio Pedro Rocha Sarabando, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Versus Caffé”, sito em Lombomeão, freguesia de Vagos e 

Santo António, solicitou à Câmara Municipal o alargamento de horário de 

funcionamento para todas às 6.ª feiras, sábados e vésperas de feriados do ano 2017, até 

às 04h00 do dia seguinte; 

2. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização e funcionamento 

n.º 5/2007, para o uso a que se destina (Estabelecimento de Restauração e Bebidas);  

3. O requerente efetuou a mera comunicação prévia para a exploração do estabelecimento 

em causa; 

4. O parecer da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António é favorável; 

5. O parecer da GNR é favorável, “desde que não implique conflitos com os moradores, 

nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual excesso de ruído no 

interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída dos seus clientes”; 

6. Não existem registos de reclamações sobre o referido estabelecimento. 

Perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, no entanto deverá a 

Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento aos pressupostos do 

parecer à GNR.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do horário às sextas-feiras, 

sábados e vésperas de feriados das 02h00m às 04h00m. ------------------------------------------------------------ 

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

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



 
 

Ata n.º 04/2017, de 16 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

6 – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – 2017 ------------------------------------------------------ 

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

 Normas de Participação do Concurso Literário “João Grave”, que a seguir se transcrevem: ------- 

“Normas de participação  

Secção I 

Introdução 

A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense e parceira da 

Comunidade Educativa do Concelho, e a Rede de Bibliotecas de Vagos pretendem desenvolver 

um papel ativo, na promoção da escrita. O presente regulamento define as normas que regem o 

Concurso Literário João Grave. 

Secção II 

Disposições Gerais 

Subsecção I 

Objeto 

É objeto do presente concurso incentivar a criação e divulgação literária em língua portuguesa, 

de e para a população escolar do concelho de Vagos. 

Subsecção II 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

 Desenvolver e consolidar competências de utilização eficaz da palavra escrita; 

 Incentivar a criatividade; 

 Estimular o envolvimento, efetivo, da população escolar; 

 Desenvolver e consolidar competências em diferentes vertentes literárias; 

 Valorizar e promover as diferentes formas de expressão escrita no concelho de Vagos. 

Subsecção III 

Entidade Organizadora 

Promovem o presente concurso a Câmara Municipal de Vagos e a Rede de Bibliotecas de Vagos. 

Subsecção IV 

Destinatários 

1. O presente concurso destina-se a toda a população escolar do concelho de Vagos, sendo, 

a mesma, distribuída pelas seguintes categorias: 

1. Categoria A – Alunos da educação pré-escolar do concelho de Vagos; 

2. Categoria B – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Vagos; 

3. Categoria C – Alunos do 2.º ciclo do ensino básico do concelho de Vagos; 

4. Categoria D – Alunos do 3.º ciclo do ensino básico do concelho de Vagos; 

5. Categoria E – Alunos do ensino secundário do concelho de Vagos; 
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6. Categoria F - Alunos com Currículo Específico Individual (CEI) do Concelho 

de Vagos. 

2. Os participantes assumem o compromisso de conhecer e acatar todas as disposições do 

presente regulamento. 

Subsecção V 

 Modalidades: prosa, poesia. 

Prémios, Diplomas e certificados 

1. Os prémios a atribuir no Concurso Literário João Grave para cada categoria são os 

seguintes: 

1.1  Categoria A  – um prémio patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, para o 

Jardim-de-infância vencedor, no valor de 150€ 

1.2 Categoria B  –ao vencedor desta categoria um prémio patrocinado pela Caixa de 

Crédito Agrícola de Vagos, no valor de 100€; à Escola do vencedor um prémio 

patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.3 Categoria C  – ao vencedor desta categoria um prémio patrocinado pela Caixa de 

Crédito Agrícola de Vagos, no valor de 100€; à Escola do vencedor um prémio 

patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.4 Categoria D  – ao vencedor desta categoria um prémio patrocinado pela Caixa de 

Crédito Agrícola de Vagos, no valor de 100€; à Escola do vencedor um prémio 

patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.5 Categoria E  – ao vencedor desta categoria um prémio patrocinado pela Caixa de 

Crédito Agrícola de Vagos, no valor de 100€; à Escola do vencedor um prémio 

patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

1.6 Categoria F - ao vencedor desta categoria um prémio patrocinado pela Caixa de 

Crédito Agrícola de Vagos, no valor de 100€; à Escola do vencedor um prémio 

patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€. 

2. Os alunos, residentes em Vagos, que frequentem escolas fora do concelho serão 

integrados na categoria correspondente ao seu nível de ensino, ficando desde já 

determinado que não será atribuído prémio à escola que frequentam. 

3. A divulgação dos vencedores e a cerimónia de entrega dos prémios ocorrerá durante o 

mês de maio/junho, em dia a definir, e será publicado no portal da Rede de Bibliotecas 

de Vagos (rbv.cm-vagos.pt), assim como, na página da Câmara Municipal de Vagos 

(www.cm-vagos.pt). 

4. Todos os premiados serão notificados, por escrito, nos três dias úteis imediatamente 

antecedentes à cerimónia de entrega dos prémios. 

5. Caso o júri o entenda, poderão ser atribuídas menções honrosas em cada categoria do 

presente concurso. 

file:///C:/Users/utilizador/Downloads/rbv.cm-vagos.pt
http://www.cm-vagos.pt/
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6. Aos premiados será distribuído um diploma e a todos os concorrentes um certificado de 

participação. 

7. Os prémios patrocinados pela Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, a título individual, 

correspondem a um Tablet no valor aproximado de 100€ cada um. 

8. Os prémios patrocinados pela Câmara Municipal de Vagos, a atribuir à escola do 

vencedor, destinam-se a aquisição de livros para as respetivas bibliotecas escolares. 

Secção III 

Disposições Específicas 

Subsecção I 

Entrega dos trabalhos 

1. Os trabalhos a Concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até ao dia 5 de 

maio de 2017 

a) Em mão, na Câmara Municipal de Vagos, Rua da Saudade, durante o 

horário de expediente: segunda a sexta-feira, entre as 9:00 e as 16:00 

horas; 

b) Via correio através de carta registada com aviso de receção, dirigida 

a: 

     Concurso “João Grave” 

     Câmara Municipal de Vagos 

   Rua da Saudade 

   3840-420 VAGOS 

2. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues ou enviados em envelope 

fechado, contendo no seu exterior, apenas, a inscrição do pseudónimo no espaço 

destinado ao remetente (ver  Subsecção III). 

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de receção seja posterior à data limite para a 

entrega dos mesmos. 

Subsecção II 

Receção dos Trabalhos 

1. Os trabalhos entregues em mão na Câmara Municipal de Vagos serão numerados por 

ordem de chegada, na frente do concorrente. 

2. As propostas remetidas por correio, registadas com aviso de receção, serão numeradas 

com o número de entrada de correspondência respetivo. 

Subsecção III 

Tema e Condições de Participação 

1. Os trabalhos apresentados deverão estar subordinados ao tema: “ Escrever o Mundo” 

2. Para cada categoria serão aceites trabalhos nas seguintes condições: 

2.1 Categoria A – Podem participar todos os Jardins-de-infância do concelho de Vagos, 

devendo a sua participação ser efetuada em grupo (nas modalidades – pequeno 
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grupo ou grande grupo). O(s) texto(s) deverão ser produzidos pelas crianças, sendo 

transcritos pelo(a) Educador(a). 

2.2 Categoria B – Podem participar todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do 

concelho de Vagos, de forma individual. 

2.3 Categoria C – Podem participar todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico do 

concelho de Vagos, de forma individual. 

2.4 Categoria D – Podem participar todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico, de 

forma individual. 

2.5 Categoria E – Podem participar todos os alunos do ensino secundário ou 

profissional do concelho de Vagos, de forma individual.  

2.6 Categoria F – podem participar todos os alunos com Currículo Específico Individual 

(CEI) do Concelho de Vagos, de forma individual. 

b) Os trabalhos dos alunos CEI podem também ser escritos com recurso a 

um Sistema de Comunicação Alternativo e Aumentativo. 

c) Os textos produzidos pelos alunos CEI podem ser elaborados através do 

dispositivo didático "Ditado ao Adulto".  

3. Para os trabalhos escritos, o texto deverá ter até 10 páginas A4 (incluindo ilustrações), 

com um espaçamento de 1,5 linhas, com tipo de letra “Arial”, tamanho 12, espaçamento 

"normal". Os trabalhos deverão ser entregues num envelope fechado, identificado no 

exterior apenas com o pseudónimo, contendo, para além do texto em papel, um CD (não 

regravável) contendo o texto original num ficheiro de formato Microsoft Word (.doc / 

.docx) Rich Text Format (.rtf) ou PDF. 

4. Entrega de trabalhos: os trabalhos devem vir acompanhados por um envelope fechado, 

contendo no exterior o pseudónimo e no interior a identificação do autor, com os 

seguintes dados: 

a) Nome; 

b) Data de Nascimento; 

c) Número de Telefone; 

d) E-mail; 

e) Morada; 

f) Nome da Escola; 

g)  Turma; 

h) Ano de Escolaridade. 

5. Os dados de identificação indicados no ponto anterior são obrigatórios, sendo que a sua 

omissão resultará na exclusão do concurso. 

6. No exterior de todos os envelopes deverá constar o pseudónimo com que se assinou o 

texto e a categoria em que concorre. 
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7. No trabalho não deverá constar nenhum elemento identificativo do autor, à exceção do 

pseudónimo, sob pena de exclusão do concurso. 

Subsecção IV 

Do Júri 

1. O Júri de Seleção será composto por tês professores bibliotecários da Rede de 

Bibliotecas de Vagos, um representante do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de 

Vagos, um coordenador do departamento do pré-escolar (Agrupamento de Escolas de 

Vagos), um coordenador do 1º ciclo do escolar (Agrupamento de Escolas de Vagos), um 

coordenador do departamento de Educação Especial (Agrupamento de Escolas de 

Vagos), um coordenador do 2º ciclo ( Professor de Português) proveniente do CDNSA, 

um coordenador representativo do 3ª ciclo / Secundário (Professor de Português) 

proveniente da EPADRV. 

2. Caberá ao Júri decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento. 

3. Das decisões do júri não haverá recurso. 

4. O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não 

apresentem, na sua opinião, a qualidade necessária. 

5. Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao 

secretariado do concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção dos 

textos. 

Subsecção V 

Apreciação dos Textos 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo júri, quanto aos seguintes critérios 

de apreciação: 

 Adequação ao tema proposto; 

 Criatividade; 

 Originalidade; 

 Organização/composição 

Secção IV 

Direitos Intelectuais e de Utilização 

Subsecção I 

Direitos de Autor 

1. Só serão aceites trabalhos inéditos. 

2. O plágio, cópia ou uso indevido de obras conhecidas será punido com a desqualificação 

do trabalho a concurso. 

Subsecção II 

Direitos de Utilização 
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Todos os trabalhos admitidos a Concurso, poderão ser utilizados, de forma gratuita, pela Câmara 

Municipal de Vagos em todas e quaisquer atividades futuras, encarregando-se esta de identificar 

os respetivos autores.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de fevereiro de 2017: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação do Concurso Literário 

“João Grave”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL 

ERASMUS+JUVENTUDE EM AÇÃO (REDE NACIONAL DE MULTIPLICADORES 

EURODESK) E O MUNICIPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do GDE, de 09 de fevereiro de 2017, apresentando minuta do protocolo de colaboração 

e respetivos anexos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Protocolo de Colaboração 

Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação 

E 

Município de Vagos 

Considerando que: 

I - A Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação (Agência 

Nacional Erasmus+ Juventude em Ação) foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

15/2014 de 24 de Fevereiro, e tem como missão de assegurar a gestão do Programa nos domínios 

da juventude e desporto. 

II - No domínio da juventude, o Programa Erasmus+ visa apoiar a mobilidade de jovens e 

animadores de juventude, promovendo intercâmbios, dinamizando o serviço voluntário europeu 

e criando redes de partilha e cooperação. 

III – A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação tem responsabilidades de representação 

internacional do Eurodesk Portugal, bem como a gestão do Eurodesk em Portugal, 

nomeadamente, dinamização e apoio da rede nacional de multiplicadores, para além da gestão 

da informação em Português no Portal Europeu de Juventude, bem como de todas as iniciativas 

relativas a esta rede de informação; 
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IV – A Eurodesk Brussels Link – EBL - é uma associação internacional sem fins lucrativos criada 

em 1990. Como rede de suporte ao programa Erasmus + (2014-2020) a Eurodesk é uma das 

fontes gratuitas de informação mais abrangente e mais acessível para os jovens sobre 

oportunidades de mobilidade de aprendizagem internacionais.  

V – A rede Eurodesk está presente em mais de 30 países. Nestes países os Centros Eurodesk, com 

a ajuda dos multiplicadores, levam a cabo a missão da Rede Eurodesk : “Sensibilizar os jovens 

sobre oportunidades de aprendizagem de mobilidade e de incentivá-los a tornarem-se cidadãos 

ativos.” 

VI - A rede Eurodesk disponibiliza, assim, serviços de informação para jovens e pessoas que com 

eles trabalhem sobre oportunidades nos domínios da educação, da formação e da juventude na 

Europa, e sobre o envolvimento dos jovens em atividades europeias. 

Arede Eurodesk presta serviços de resposta a pedidos de informação, informações sobre 

financiamento, eventos e publicações, contribui para a dinamização e atualização do Portal 

Europeu da Juventude; 

VII – O Município de Vagos assume na sua missão a informação aos jovens e animadores de 

juventude, potenciando a proximidade das oportunidades europeias e de informação relevante a 

estes públicos; 

Entre:  

A Agência Nacional para Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação, com sede na Rua 

de Santa Margarida, n.º 6 em Braga, NIF 600086321, representada por Dr. Pedro Couto Soares, 

na qualidade Diretor da Agência, e do Eurodesk Portugal, adiante designada por Agência 

Nacional 

E  

Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, NIF 506 912 833, 

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

de Vagos, adiante designado por Multiplicador Eurodesk. 

É celebrado o presente Protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: 

Artigo 1.º 

Objeto 

Dinamização de um centro e de atividades de informação aos jovens sob o título “Multiplicador 

Eurodesk Portugal”, com porta aberta ao público, dinamização de eventos de informação, 

contribuição para a gestão de conteúdos e atualização do Portal Europeu de Juventude, de acordo 

com o plano anual de atividades acordado entre as partes. 

Artigo 2.º 

Atribuições da Agência Nacional 

Organizar Reuniões Nacionais cobrindo os custos associados (alojamento, alimentação, taxa de 

facilitadores e custos do programa); 

Representar a rede portuguesa EURODESK junto de parceiros profissionais e decisores 
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Organizar cursos de formação, workshops, para conduzir os processos de desenvolvimento 

organizacional dos membros da rede EURODESK; 

Desenvolver e produzir e/ou traduzir materiais, guias, publicações que apoiem as atividades da 

rede 

Fornecer ferramentas / instrumentos de identidade corporativa e materiais de informação aos 

membros da rede EURODESK 

Transmitir informações sobre oportunidades de mobilidade europeias e nacionais sobre o 

 

Proporcionar oportunidades para participar na implementação de projetos de informação para 

jovens 

Recolher e avaliar os planos e relatórios de atividades. 

Artigo 3.º 

Direitos do Multiplicador Eurodesk 

Obter assistência em tempo real, partilhando informação com outros países e obtendo informação 

de oportunidades em primeira mão relativas aos temas em trabalho; 

Obter informações relevantes de programas e iniciativas nacionais e internacionais, com vista à 

sua disseminação pelos jovens da sua área de atuação; 

Ter acesso a plataformas de informação e colaboração on-line restritas – First Class -; 

Ter acesso a manuais, documentação e formação para a realização da Missão Eurodesk; 

Receber os documentos Eurodesk, bem como aos boletins periódicos de informações e 

oportunidades, em português e em inglês; 

Receber apoio a atividades, iniciativas e eventos a realizar no plano de atividades aprovado; 

Ser formalmente reconhecido como Multiplicador oficial da Rede Eurodesk; 

Ter oportunidade de concorrer a formações nacionais e internacionais. 

Artigo 4.º 

Responsabilidades do Multiplicador Eurodesk 

a) Indicar um membro da organização como responsável do centro multiplicador Eurodesk, com 

o seguinte perfil:  

-   Comprovada experiência na área da juventude;  

- Conhecimentos e competências na utilização de novas tecnologias de comunicação e 

informação; 

-   Conhecimentos de inglês, escrito e oral; 

- Comprometer, pelo menos, 4 horas por semana para o trabalho de multiplicador Eurodesk; 

b) Responder de acordo com as regras estabelecidas a questões formuladas pelos jovens (tanto 

online como presencialmente); 

c) Partilhar informação europeia pelos jovens; 

d) Cooperar com organizações nacionais e internacionais no âmbito do trabalho a realizar; 
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e) Participar nos seminários e formações organizados pela Agência Nacional no âmbito do 

Eurodesk; 

f) Recolher, partilhar e atualizar informação e oportunidades nas plataformas, com informação 

de eventos locais e regionais de interesse para os jovens; 

g) Recolher, partilhar e atualizar informação nas plataformas, com informação de eventos e 

oportunidades europeias de interesse para os jovens; 

h) Disseminar informação pelos meios de comunicação locais e regionais, bem como pelas 

organizações locais e regionais com importância para os jovens; 

i) Contribuir com artigos, notícias e eventos para o Portal Europeu de Juventude, de acordo com 

o definido pela Agência Nacional no âmbito do Eurodesk; 

j) Utilizar a plataforma interna de comunicação – first class – como canal privilegiado de 

comunicação interna. 

k) Documentar as suas atividades de informação da Eurodesk (com estatísticas, fotografias e 

vídeos, folhas de registo, etc.) 

Artigo 5º 

Plano e relatório de atividades 

1 - Em cada ano Civil o Plano de Atividades proposto para o ano civil seguinte deve ser enviado 

para a Agência Nacional, em formulário próprio, até ao dia 15 de novembro desse ano (Cfr. 

Anexo 2, parte integrante deste protocolo); 

2 - Em cada ano Civil o Relatório de Atividades do ano civil anterior deve ser enviado a Agência 

Nacional, em formulário próprio, até ao dia 31 de janeiro desse ano (Cfr. Anexo 3, parte 

integrante deste protocolo); 

A declaração de aceitação, por parte da Agência Nacional, é enviada para o Multiplicador até 

ao último dia do mês de fevereiro do ano a que reporta o plano de atividades; 

3 - A cada ano é solicitada uma contribuição mínima anual para a Rede Eurodesk e o Portal 

Europeu de Juventude, que é parte integrante e condição mínima de aceitação do plano de  

atividades do ano seguinte (Cfr Anexo 5, parte integrante deste protocolo) 

4 - O não envio destes documentos por parte do multiplicador Eurodesk ou a decisão de não 

aceitação por parte da Agência Nacional, configura denuncia imediata do presente protocolo. 

Artigo 6º 

Utilização do nome e da marca Eurodesk 

A utilização da marca e dos nomes EURODESK e EURODESK Portugal estão regulados por 

manual de normas, (cfr. Anexo 1, parte integrante deste protocolo). 

Artigo 7º 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura e tem validade até 31 

de dezembro de 2017, renovando anualmente por igual período, salvo se qualquer das partes o 

denunciar, por escrito.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 09 de fevereiro de 2017: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

Quando eram dez horas e vinte minutos, o senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, 

ausentou-se definitivamente da sala de reuniões. -------------------------------------------------------------------- 

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

8 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO, 

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS E O MUNICIPIO DE VAGOS COM VISTA AO 

DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE FUTEBOL NO CONCELHO DE VAGOS -------- 

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

 Informação do SDJ da DEDJ, de 10 de fevereiro de 2017, concluindo: “propomos que se remeta 

à reunião ordinária de Câmara Municipal a proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar 

com a Associação de Futebol de Aveiro e com o Agrupamento de Escolas de Vagos, em anexo, 

para aprovação da mesma e, consequentemente, autorização do Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a outorgar o referido protocolo.”; --------------------------------------------------- 

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

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

com vista ao desenvolvimento da modalidade de Futebol 

 no concelho de Vagos 

 Considerando a crescente importância do desporto e da atividade física como fator de promoção 

da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos, o que vincula e responsabiliza as 

autarquias locais na oferta de condições que satisfaçam tais expetativas; 

Considerando que a prática desportiva é um meio de ocupação de tempos livres que se traduz 

positivamente na formação pessoal e social, contribuindo ainda para a construção de estilos de 

vida saudáveis e fisicamente ativos; 

Considerando que nos últimos anos a Câmara Municipal de Vagos tem feito um esforço para 

dotar os clubes de melhores condições de treino e de competição para os seus atletas; 

Considerando que esse esforço tem resultado num aumento significativo no número de praticantes 

de futebol na generalidade das equipas do concelho; 
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Considerando que a rentabilização das instalações desportivas municipais se enquadra na 

política integrada e de otimização de recursos que subjaz à ação da autarquia neste âmbito; 

Considerando que a promoção e o desenvolvimento do Futebol no concelho compreendem, para 

além da melhoria das condições materiais acima referidas, a realização de eventos e de atividades 

noutros domínios como o Desporto Escolar, os momentos competitivos anuais (finais, finais a 4, 

supertaças, entre outros) e as atividades de reciclagem e de formação de recursos humanos, 

nomeadamente, de treinadores e de árbitros; 

Considerando que na persecução dos objetivos acima descritos, é fundamental o estabelecimento 

de sinergias com a Associação de Futebol de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de Vagos; 

 

Entre,  

O Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3840-

420, Vagos, adiante designado como Primeiro Outorgante, neste ato representado por Silvério 

Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal; 

E, 

Agrupamento de Escolas de Vagos, pessoa coletiva número 600 076 091, com sede na Avenida 

Padre Allyrio de Mello, 3840-404 Vagos, adiante designado como Segundo Outorgante, neste ato 

representada por Hugo Pedro da Silva Martinho, na qualidade de Diretor do Agrupamento de 

Escolas;  

E, 

A Associação de Futebol de Aveiro, pessoa coletiva n.º 501 090 533, com sede na EN 109, Quinta 

do Simão – Esgueira, 3801 – 801 Aveiro, adiante designado como Terceiro Outorgante, neste ato 

representada por Arménio Avelino Vasconcelos Pinho, na qualidade de Presidente da Direção; 

É outorgado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes e que os 

outorgantes aceitam e afirmam cumprir. 

Primeira 

(Objeto) 

O presente protocolo tem como objeto a definição das condições em que se opera a colaboração 

entre os 3 outorgantes ao nível da realização em Vagos de atividades visando o desenvolvimento 

da modalidade no concelho. 

Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

Com vista à concretização do objeto do presente Protocolo, são obrigações do Primeiro 

Outorgante: 

1. Mediante a disponibilidade das instalações, ceder ao Terceiro Outorgante, com isenção total 

do pagamento das devidas taxas de utilização, o Pavilhão Desportivo Municipal de Vagos e o 

Estádio Municipal de Vagos com vista ao desenvolvimento das atividades promovidas este; 
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2. Alocar os recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das instalações referidas 

no número anterior, durante a realização das atividades promovidas pelo Terceiro 

Outorgante.  

Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

Com vista à concretização do objeto do presente Protocolo, são obrigações do Segundo 

Outorgante: 

1. Ceder gratuitamente ao Terceiro Outorgante os espaços (salas de aulas e auditório) e o 

mobiliário necessários às atividades promovidas por este; 

2. Alocar os recursos humanos necessários ao adequado funcionamento das instalações referidas 

no número anterior, durante a realização das atividades promovidas pelo Terceiro 

Outorgante.  

Quarta 

(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

Com vista à concretização do objeto do presente Protocolo, são obrigações do Terceiro 

Outorgante: 

a) Garantir o cumprimento de toda a legislação em vigor e aplicável ao âmbito das atividades 

por si promovidas nas instalações dos Primeiro e Segundo Outorgantes; 

b) Aceitar, cumprir e garantir o cumprimento dos regulamentos dos espaços referidos nas 

cláusulas segunda e terceira do presente protocolo;  

c) Apresentar aos Primeiro e Segundo Outorgantes as atividades a realizar ao abrigo do presente 

protocolo com a antecedência mínima de um mês; 

d) Por época desportiva, assegurar a realização em Vagos de, pelo menos, um momento 

competitivo anual (final, final a 4, supertaça ou outro similar), do escalão sénior, nas 

modalidades de futebol ou de futsal; 

e) Assessorar e colaborar com o Primeiro Outorgante nas candidaturas a eventos nacionais da 

Federação Portuguesa de Futebol, elaboradas e apresentadas por este; 

f) Em cada ano letivo, organizar e realizar nas instalações do Segundo Outorgante, a fase escola 

da formação de árbitros de Futebol ou de Futsal do Desporto Escolar; 

g) Garantir a presença de árbitros dos seus quadros nos torneios ou atividades organizadas por 

clubes sediados em Vagos, sem custos para os mesmos, desde que tal seja solicitado pelo 

Primeiro Outorgante com a antecedência mínima de um mês; 

h) Colaborar na divulgação de atividades da modalidade promovidas pelos Primeiro e Segundo 

Outorgantes. 
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Quinta 

(Revisão do Protocolo) 

Sempre que se verifique ser necessário e mediante acordo entre todas as partes, poderá o presente 

Protocolo ser objeto de revisão ou alteração, sendo a mesma formalizada através de Adenda. 

Sexta 

(Denúncia) 

1. Qualquer uma das partes é livre de denunciar o presente protocolo, a todo o tempo, mediante 

aviso prévio às restantes partes, com antecedência de 60 dias relativamente ao termo do 

período inicial ou da sua prorrogação. 

2. De entre outros, é motivo de denúncia do presente protocolo, o incumprimento das obrigações 

a que se referem as cláusulas segunda, terceira e quarta, ou razões de interesse público, 

devidamente fundamentadas.   

3. Em caso de denúncia, não assiste a qualquer uma das partes o direito a indemnização, seja 

a que título for. 

Sétima 

(Vigência do protocolo) 

O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, contado da data da sua assinatura, sendo 

prorrogado tacitamente por iguais períodos de um ano, salvo denúncia nos termos da cláusula 

quinta.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de fevereiro de 2017: “À Reunião de C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

9 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA – 

PAULO JORGE DE OLIVEIRA CASTRO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Paulo Jorge de Oliveira Castro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 12 de dezembro de 2016; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 20 de dezembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 06 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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“§ 1º 

Dos factos: 

1. O Sr. Paulo Jorge de Oliveira Castro, residente na Rua João Carlos Gomes, nº 29, 1º C Esq., 

S. Salvador, 3830-199 Ílhavo, vem solicitar que seja ressarcido dos danos provocados na sua 

viatura, matrícula 98-IU-28, em virtude de, no dia 30/11/2016, pelas 18.15 horas, quando 

circulava na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, no sentido Gafanha da Boavista – Vagos, 

a uma velocidade de cerca de 45 Km/h, embateu num sinal que estava no meio da via, junto à 

transversal para a N.S. de Vagos. Refere que nessa transversal veio um carro que deu passagem 

e de repente estava em cima do sinal. Mais diz que a dita Rua não tem visibilidade nem iluminação, 

bem como grade no início da obra. 

2. Os danos provocados na viatura incidiram sobre o para-choques, grelha e chapa de matrícula, 

cujo orçamento apresentado para a reparação é do montante total de €451,94. 

3. Instrui o processo em conformidade com os requisitos exigidos pela Câmara Municipal de 

Vagos, à exceção do auto de ocorrência do acidente elaborado por entidade policial competente, 

designadamente pela GNR de Vagos, presumindo-se por isso que estas forças policiais não terão 

estado presentes aquando da ocorrência do sinistro. 

4. Sobre o assunto foi ouvida a Divisão de Planeamento e Projetos desta Câmara Municipal 

(DPP) que, em 20/12/2016, informou resumidamente que “… no local a que o reclamante se 

refere, encontra-se a norte e por sequência para sul, os seguintes sinais: “proibido ir em frente, 

desvio à direita”, “outros perigos”, proibido ultrapassar”, “velocidade máxima de 30 Km/h” e 

“trânsito proibido”…”. 

5. Com efeito, do processo constam as respetivas fotografias dos sinais colocados no sentido 

norte–sul da estrada em questão, até ao local do sinistro, que se juntam em anexo à presente 

informação, e que são: 

a) Sinal ST7 – Pré-sinalização de desvio de itinerário a 250 m, ou seja, trânsito proibido a 250 

metros, com a indicação de desvio do trânsito para a via da direita (Anexo 1); 

b) Sinal A29 – Outros perigos, (Anexo 2); 

c) Sinal C13 – Proibição de exceder a velocidade máxima de 50 quilómetros por hora (Anexo 3); 

d) Sinais C14a – Proibição de ultrapassar e C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de 

30 quilómetros por hora (Anexo 4); 

e) Sinais C12 – Trânsito proibido e D1a – Sentido obrigatório - à direita (Anexo 5). 

§ 2º 

Do Direito 

6. A presente situação poderá, eventualmente, consubstanciar-se numa responsabilidade civil 

extracontratual por parte do Município de Vagos pela prática de um facto ilícito traduzido numa 

eventual deficiente sinalização da via, por forma a garantir uma segura circulação dos veículos 

(ou o impedimento de circulação), bem assim no cumprimento das normas que lhe impõe o dever 

de vigilância do património que tem sob a sua administração. 
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7. Nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea ee), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal “Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes 

de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 

património do município ou colocados, por lei, sob a administração municipal”, e, nos termos da 

alínea qq) “Administrar o domínio público municipal”. 

8. O Código da Estrada predispõe que o mesmo é aplicável ao trânsito nas vias de domínio público 

das autarquias locais. O seu artigo 5º, sob a epígrafe “Sinalização” determina que nos locais que 

possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a restrições especiais e 

ainda quando seja necessário dar indicações úteis, devem ser utilizados os respetivos sinais de 

trânsito e que os obstáculos eventuais devem ser sinalizados por aquele que lhes der causa, por 

forma bem visível e a uma distância que permita aos demais utentes da via tomar as precauções 

necessárias para evitar acidentes. 

9. Por sua vez, determina ainda o artigo 24º, sob a epígrafe “Princípios Gerais” que o condutor 

deve regular a velocidade de modo que, atendendo às características e estado da via e do veículo, 

à carga transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade do trânsito e a 

quaisquer outras circunstâncias relevantes seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo 

no espaço livre e visível à sua frente. 

10. Por seu turno, a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, por danos resultantes do exercício da função política-legislativa, jurisdicional e 

administrativa, é enquadrada no artigo 22º, da Constituição da República Portuguesa e rege-se 

pela Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro, com a alteração introduzida pela Lei nº 31/2008, de 17 

de julho, que consagra o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas. 

11. Dispõe o nº 2, do artigo 1º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 

e demais Entidades Públicas que, para efeitos do referido diploma, correspondem ao exercício da 

função administrativa as ações e omissões adotadas no exercício de prerrogativas de poder 

público ou reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo. 

12. Por sua vez, determina o nº 1, do artigo 7º, desse Regime, que o Estado e as demais pessoas 

coletivas de direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações 

ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou 

agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício. 

13. E o nº 1, do artigo 8º, diz que os titulares de órgãos, funcionários e agentes são responsáveis 

pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão do 

cargo. Ao que o nº 2, acrescenta que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público 

são responsáveis de forma solidária com os respetivos titulares de órgãos, funcionários e agentes. 

14. Desta forma surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva da Administração por danos 

que resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve e a responsabilidade pessoal 
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dos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado com dolo ou 

culpa grave, ainda que funcione a responsabilidade solidária da pessoa coletiva pública, embora 

com a possibilidade de esta exercer o direito de regresso. 

15. No entanto, a culpa não tem que ser avaliada segundo elevados padrões de competência 

técnica, de profissionalismo ou de eficiência, mas segundo o que seria normalmente exigível, nas 

circunstâncias do caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo ou de 

funcionário, segundo o disposto no nº 1, do artigo 10º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas. 

16. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a consequente inversão do 

ónus da prova – no caso de danos derivados da prática de atos jurídicos ilícitos, e de danos 

causados por omissão dos deveres de vigilância, previstas nos nºs 2 e 3, do artigo 10º, do referido 

Regime. 

17. Com efeito, o nº 3, do artigo 10º, desse Regime, prevê uma presunção de culpa leve no caso 

de incumprimento dos deveres de vigilância, sendo que a admissibilidade desta presunção por 

aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil implica a remissão para o nº 1, do artigo 

493º, do Código Civil. 

18. Assim, o dever de indemnização por danos causados por coisas sobre as quais impenda um 

dever de vigilância deverá ser equacionado no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime 

de inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, porquanto presume-se a culpa 

de quem tem a obrigação de vigiar a coisa suscetível de causar danos, ou seja, de quem possui a 

coisa, por si ou em nome de outrem, desde que possa exercer sobre ela o controlo físico. 

19. Consequentemente, para que se afira a responsabilidade extracontratual, é necessário que se 

verifiquem, cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no âmbito do 

direito civil: a) O facto; b) A ilicitude; c) A culpa; d) O dano; e) O nexo de causalidade. 

§ 3º 

Caso em apreço 

20. No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, que o Sr. Paulo Jorge de 

Oliveira Castro, residente na Rua João Carlos Gomes, nº 29, 1º C Esq., S. Salvador, 3830-199 

Ílhavo, no dia 30/11/2016, pelas 18.15 horas, quando circulava na Rua Dr. João Mendes Correia 

da Rocha, no sentido Gafanha da Boavista – Vagos, a uma velocidade de cerca de 45 Km/h, 

embateu num sinal que estava no meio da via, junto à transversal para a N.S. de Vagos. 

21. Conforme se pode extrair da informação prestada pela DPP, a via estava sujeita a restrições. 

Por isso foram colocados os sinais de trânsito tidos por adequados, a uma distância que permite 

aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar acidentes, conforme 

fotografias constantes dos Anexos 1 a 5, da presente informação.  

22. Ao invés, não podemos assegurar, garantidamente, que o condutor do veículo tenha dado 

cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que tenha regulado a 

velocidade perante as características e estado da via e à sinalização constante da mesma – em 
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especial a existente no seu sentido de marcha - bem assim a quaisquer outras circunstâncias - e 

que, mesmo assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua 

frente, por forma a evitar o sinistro. Aliás, é assumido pelo próprio requerente que circulava a 

cerca de 45 Km/h quando, na verdade, estava proibido de exceder a velocidade máxima de 

30Km/h, conforme sinal existente a mais de 100 metros do local do sinistro. 

23. Assim, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no caso em 

apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de causalidade.  

§ 4º 

Parecer 

24. Perante tudo o que atrás foi exposto, sou de parecer que deverá ser indeferida a pretensão do 

requerente. 

25. Previamente à decisão de indeferimento, dever-se-á proceder à audiência escrita do 

interessado, em cumprimento do disposto no artigo 121º, do Código do Procedimento 

Administrativo.”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nosso oficio n.º 122, de 17 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 06 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“1. O Sr. Paulo Jorge de Oliveira Castro, residente na Rua João Carlos Gomes, nº 29, 1º C Esq., 

S. Salvador, 3830-199 Ílhavo, vem solicitar que seja ressarcido dos danos provocados na sua 

viatura, matrícula 98-IU-28, em virtude de, no dia 30/11/2016, pelas 18.15 horas, quando 

circulava na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, no sentido Gafanha da Boavista – Vagos, 

a uma velocidade de cerca de 45 Km/h, embateu num sinal que estava no meio da via, junto à 

transversal para a N.S. de Vagos. Refere que nessa transversal veio um carro que deu passagem 

e de repente estava em cima do sinal. Mais diz que a dita Rua não tem visibilidade nem iluminação, 

bem como grade no início da obra. 

2. Os danos provocados na viatura incidiram sobre o para-choques, grelha e chapa de matrícula, 

cujo orçamento apresentado para a reparação é do montante total de €451,94. 

3. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 06/01/2017 no sentido do indeferimento 

da pretensão, pelo que procedeu-se à audição do interessado para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 122, de 17/01/2017). 

4. Decorrido o prazo da audiência, que terminou em 03/02/2017, não foi apresentada qualquer 

reclamação. 
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Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 06/01/2017, cuja conclusão aqui se transcreve: 

“… 21. Conforme se pode extrair da informação prestada pela DPP, a via estava sujeita a 

restrições. Por isso foram colocados os sinais de trânsito tidos por adequados, a uma distância 

que permite aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar acidentes, 

conforme fotografias constantes dos Anexos 1 a 5, da presente informação. 

22. Ao invés, não podemos assegurar, garantidamente, que o condutor do veículo tenha dado 

cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que tenha regulado a 

velocidade perante as características e estado da via e à sinalização constante da mesma – em 

especial a existente no seu sentido de marcha - bem assim a quaisquer outras circunstâncias - e 

que, mesmo assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, 

por forma a evitar o sinistro. Aliás, é assumido pelo próprio requerente que circulava a cerca de 

45 Km/h quando, na verdade, estava proibido de exceder a velocidade máxima de 30Km/h, 

conforme sinal existente a mais de 100 metros do local do sinistro. 

23. Assim, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no caso em 

apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de causalidade. ””; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de fevereiro de 2017: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base nas informações da UAJ de 06 de janeiro e 06 de fevereiro de 2017. ----------------- 

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

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

10 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2016/2017 (PROCEDIMENTO N.º DF 01CP-2016) – REPOSIÇÃO DO 

EQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO ---------------------------------------------------------------- 

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

 Resposta/proposta da empresa Synergie, S.A, em sede de audiência prévia, apresentada em 03 de 

fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação do setor de aprovisionamento da DF, de 13 de fevereiro de 2017, concluindo: “julga-

se que estão reunidas as condições para deferir a pretensão da requerente Synergie Outsourcing 

– Serviços de Outsourcing, S.A., devendo o assunto ser deliberado pelo órgão executivo.”; ------- 

 Parecer do CDF, de 13 de fevereiro de 2017: “Concordo. De remeter à Câmara Municipal”; ---- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2017: “À Reunião de C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente. -------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROCº E09/2016 – RELATÓRIO FINAL – 

ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 08 de fevereiro de 2017; --------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve:  

“Adjudique-se. À Reunião de C.M. para ratificação.”. -------------------------------------------------- 

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

que adjudicou a obra em epígrafe à empresa SOCITOP, UNIPESSOAL LDA, pelo montante de 348.118,94 

€ (trezentos e quarenta e oito mil, cento e dezoito euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL SILVA DIAS – PROC.º 1/09 – ESTRADA DA FLORESTA – GAFANHA DA 

VAGUEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DA 

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

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento de Manuel Silva Dias, de 30 de novembro de 2016, juntando elementos ao processo 

OLOU n.º 1/09; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria, de 05 de janeiro de 2017; ---------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 27 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Remete-se o auto de vistoria para a receção das obras de urbanização, elaborado pela 

Comissão, sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 87º do RJUE deverá ser remetido para 

deliberação/homologação da CM e para decisão sobre a libertação da caução”; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria e autorizar a liberação da 

caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

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

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

2 – JORGE MANUEL SARAGOÇA OLIVEIRA – PROC.º 63/15 – CARVALHAIS – PONTE DE 

VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO --------------------- 

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

 Requerimento de Jorge Manuel Saragoça Oliveira, de 24 de janeiro de 2017, juntando elementos 

ao processo 63/15; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 25 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 31 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Trata-se da legalização de obras de alteração e ampliação, sendo que, de acordo com o parecer 

jurídico de 3/1/17, o titulo a emitir deverá estar em conformidade com o n.º 2 do art. 34º conjugado 

com o n.º 4 do art. 36º do RMUE. Assim, tendo em conta as informações técnicas prestadas e não 

havendo necessidade de efetuar obras de correção ou adaptação, será de submeter a deliberação 

final da Exmª CM, o procedimento de legalização da obra e de utilização do edifício.”; ----------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 25 de janeiro de 2017; 

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

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

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

ampliação e utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização 

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

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

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

3 – ELIANO SANTOS OLIVEIRA – PROC.º 294/94 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

LEGALIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Eliano Santos Oliveira, de 17 de janeiro de 2017, juntando elementos ao processo 

294/94; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 20 de janeiro de 2017, concluindo: “que não se vê inconveniente no 

projecto de legalização (arquitectura e especialidades) de alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar. No respeitante ao muro de vedação, uma vez que o mesmo será uma edificação nova, 

deverá ser licenciado”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 01 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Assim, não se vê inconveniente na legalização da alteração e ampliação da moradia e da 

aprovação do projeto do muro de vedação. Será de submeter a deliberação da Exmª CM a referida 

legalização, atendendo ao disposto nos artigos 34º a 36º do RMUE, sendo que, como ainda irá 

ocorrer obra do muro de vedação, salvo melhor opinião, não será de deliberar sobre a utilização 

(daí não ser incluída no cálculo das taxas). À consideração superior.”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o A informação da DGU de 20 de janeiro de 2017; 

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

ou adaptação; 

Deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras de alteração e ampliação do edifício e bem 

assim aprovar o projeto do muro de vedação. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – COLÉGIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – PROC.º 17/16 – 

CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – ISENÇÃO DE TAXAS ----------------- 

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

 Requerimento do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, de 13 de janeiro de 2017, juntando 

elementos ao processo 17/16; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 23 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

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

“O projeto de estabelecimento de ensino, instalações de apoio, portaria e muro (arquitetura e 

especialidades) reúne condições para legalização, face ao parecer da DGESTE”. Nos termos do 

nº 2 do artigo 34º e nº 4 do artigo 36º, ambos do RMUE, deverá o processo ser submetido a 

deliberação da Exmª CM para decidir sobre a legalização das obras e utilização das edificações. 

Tendo em conta o pedido de isenção das taxas, remete-se para parecer jurídico favorável de 

14/9/16. À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

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

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

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

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

o A informação da DGU de 23 de janeiro de 2017; 
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o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de correção 

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas no montante de 28.023,17 € (vinte e oito 

mil, vinte e três euros e dezassete cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – ARMANDO VIANA, LDA – PROC.º 1/07 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 09/2007 ---- 

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

 Requerimento de Armando Viana, Ldª, de 27 de dezembro de 2016; ---------------------------------- 

 Informação da DGU, de 23 de janeiro de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 24 de janeiro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Concordo com a informação prestada, nomeadamente com os pontos 1 e 2 da parte II da 

conclusão. Será de submeter a deliberação da Exmª CM (artigo 53º conjugado com os artigos 27º 

e 26º do RJUE) a aceitação dos projetos das obras de urbanização, nas condições da informação, 

devendo a caução ser fixada em 1923,50 € e o prazo de execução em 1 mês, conforme 

calendarização proposta no requerimento 3007/15 de 6/5/15”; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal nos termos da informação”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os projetos das obras de urbanização e fixar a 

caução no valor de 1.923,50 € (mil novecentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos). ------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – VIVERVAGOS, LDA – PROC.º 9/06 – VAGOS – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – REDUÇÃO 

PARCIAL DO VALOR DA CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de ViverVagos, Ldª, de 01 de fevereiro de 2017, solicitando a redução parcial do 

valor da caução das obras de urbanização, ficando apenas como caução a hipoteca do prédio 

urbano lote n.º 8; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 06 de fevereiro de 2017, concluindo: “6. Tendo em conta a informação 

de 30/11/2009, que serviu de base à efetivação da hipoteca dos lotes 8, 9, 10 e 11, para efeitos de 

caução e recalculando o valor do lote 8 (35.620,00 €) no SIMIMI-Simulador de Valor Patrimonial 

Tributário, conforme anexo, o mesmo garante os 10% de caução remanescente.”; ----------------- 

 Parecer da CDGU, de 06 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo com a informação prestada. Face à mesma, nomeadamente ao ponto 6, será de aceitar 

o proposto pela requerente”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de fevereiro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da requerente, ficando como caução a 

hipoteca sobre o lote nº 8 que garante os 10% remanescentes. ----------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor David António de Almeida Nunes, residente em Ouca para: -------------------------------- 

 Saber o que é que vai ser feito no antigo Centro de Saúde; ----------------------------------- 

 Uma vez que andaram a tapar as condutas de saneamento onde despejava os efluentes, 

gostaria de saber onde é que vai poder agora fazer as descargas da recolha das fossas 

sépticas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Perguntar ainda sobre o muro em Ouca, questão que colocou na Assembleia Municipal 

há uns três anos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 O senhor Presidente da Câmara para dar resposta às questões colocadas: ----------------------------- 

Quanto à questão do antigo Centro de Saúde, em 2007, salvo erro, foi feito um protocolo com a 

ARS. Nesse protocolo foram cedidos alguns terrenos à ARS, ficando a Câmara Municipal com o 

antigo Centro de Saúde. O Centro de Saúde foi utilizado e ao longo do tempo foi ficando 

degradado. A própria Delegada de Saúde em visita ao mesmo informou que o edifício tinha 

problemas de salubridade, pelo que se entendeu demolir o edifício e fazer ali um jardim. ---------- 

Era naquele espaço que era feito o ponto de descarga das águas residuais. Tanto quanto sabe só o 

sr. David é operador autorizado pela AdRA. É a AdRA que tem um acordo com o senhor. O 

problema em questão é da AdRA e não do Município. Contudo existe uma relação muito próxima 

entre a AdRA e a Câmara Municipal, pelo que, têm havido reuniões no sentido de arranjar uma 

solução. Solução essa que passa por arranjar um ponto de descarga a norte e outro a sul. Essa 

situação está a ser estudada e aguarda autorização da AdRA. Até lá estamos a ver as alternativas 

a serem utilizadas pelo senhor David.------------------------------------------------------------------------ 

Sobre a pergunta feita na Assembleia Municipal respeitante a um muro em Ouca, julga ter sido 

entregue a resposta ao senhor Presidente da Assembleia Municipal. Foi solicitada a morada para 

enviar a resposta. Se assim não foi, poderá ser remetida diretamente ao senhor David Nunes. ----- 

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos para referir que vai continuar a martelar no mesmo 

prego. Acha que o valor da água é um exagero. Considera que na Alemanha o custo pelos serviços 

é muito mais barato do que em Portugal. Acha que estamos a ser vítimas de monopólios. --------- 

Solicita mais uma vez ao senhor Presidente que seja feito um referendo para sair da AdRA. ------  

 O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ---------------- 

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

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 

seis minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


