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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 09/2016, de 28 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e cinco minutos, no 

edifício sede da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, 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, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. 

Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. ---------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Para saudar os senhores Presidente e restantes membros do executivo da Junta de Freguesia, 

Presidente da Assembleia e Secretário; uma saudação também especial ao senhor eng. Mário 

Martins; 

 Fazer um balanço sobre a sua viagem à China. Visitou vários organismos públicos, várias 

empresas, universidades, centros tecnológicos e em especial a visita à empresa Hangzou PRPT 

Group que é a sócia chinesa da empresa 360 Steel Materials. Para além deste investimento já 

realizado em Vagos ficaram portas abertas para novos investimentos. Não terá resultados 

imediatos, mas com certeza advirão resultados positivos para ambos os países, sobretudo pela 

relação que se estabeleceu e estabelece com o grupo de empresários que já investiu em Portugal e 

está disponível para investir ainda mais e arranjar mais investidores. -------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

 Um esclarecimento: não há muito tempo falou-se sobre a adjudicação a uma sociedade de 

advogados dos serviços jurídicos da Câmara. Nessa altura começou por se manifestar contra, e 

disse que pessoalmente não fazia direito administrativo, nem nunca teve avenças e nunca quis 

trabalhar com organismos públicos. Para sua surpresa numa conversa recente com o seu colega dr. 

Nuno Moura, este afirmou, que também ela já se tinha candidatado ao serviço jurídico da Câmara, 

através de uma sociedade com o nome Carlos Candal e Maria Vasconcelos e Associados. Esclarece 

que apenas foi a fundadora dessa Sociedade e que nada tem a ver com a mesma, não tendo sequer 

qualquer quota. Acha que é um dos campos deste país onde existe promiscuidade entre políticos e 

advogados. Não se considera colega destes advogados e entende de pouca inteligência e triste 

continuar-se a alimentar este tipo de negociatas que são ilegais e só fazem mal ao país. 

 Elogia o protocolo da CM com a AGIM, no apoio à Agricultura no Concelho. Destaca o nome da 

sr.ª eng.ª Sílvia por já ter ouvido vários elogios; 

 Águas pluviais em Vagos estão a funcionar mal, solicita atenção para a situação. ------------------- 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques colocou quatro questões: -------------- 

 Para quando a requalificação da estrada que liga a Ponte de Vagos a Rines? 

 Quando está concluído o processo de Plano de Pormenor da Ponte de Vagos a que se referiu o 

relatório de inspeção e sobre o qual nunca mais tivemos feedback sobre aquilo que competia à 

Câmara responder? 

 Se existe algum plano diferente daquele que serviu de implementação ao Estádio da Ponte de 

Vagos da  Juveforce, designadamente no que toca aos seus acessos? 

 Se tem previsão para a conclusão da Extensão de Saúde da Ponte de Vagos? 

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

O senhor Presidente respondeu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Começando pela última questão não pode responder pois o Município não tem competência na 

área de saúde; 
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 Sobre a questão do acesso ao estádio, que não é do Juveforce, irá amanhã à reunião de Assembleia 

Municipal, após na presente reunião de Câmara ser aprovado. Se a Assembleia decidir, todos os 

terrenos envolventes serão pertença da Junta de Freguesia e o mesmo irá acontecer com os terrenos 

dos escuteiros. Quer um, quer outros foram construídos com subsídios da Câmara Municipal. A 

Junta fará o que assim entender juntamente com a Juveforce. De resto temos programado com a 

Junta melhorar as acessibilidades. Por exemplo a Rua Nova já foi alcatroada; 

 A obra que liga Sanchequias a Rines, e que passa pela Ponte de Vagos, está em fase de 

levantamentos. É necessário endividamento bancário para fazer esta obra já que apesar de uma 

obra útil é extremamente cara e não terá direito a qualquer apoio comunitário. 

 O Plano Pormenor da Ponte de Vagos não é o único plano que a Câmara Municipal tem para fazer 

e foram estabelecidas prioridades. Sendo estes planos caros foram estabelecidas prioridades. Este 

plano não é prioritário. Visa resolver alguns problemas pendentes de construções não licenciadas. 

Consideramos como prioritário: o Plano de Pormenor da Parcela B no Parque Empresarial de Soza 

que visa investimento; o Plano das Azenhas do Boco, para desenvolver o turismo, nomeadamente 

o turismo da natureza; temos ainda um fenómeno mais alargado de construções de génese ilegal 

na Estrada de Alta Tensão na Gafanha da Boa Hora que será a próxima prioridade; 

 Sobre as questões da dr.ª Ana Maria Vasconcelos, não partilha da mesma opinião sobre o assunto 

assessorias jurídicas. Temos uma advogada e é pouco para as necessidades. Em relação a essa 

sociedade a que se referiu também pensei que tivesse alguma coisa a ver, já que o seu nome lá 

constava; 

 Sobre as águas pluviais temos vindo a resolver alguns casos, como por exemplo, na Rua João M. 

C. da Rocha; na Estrada Nacional também temos graves problemas que não dependem da Câmara 

mas que se tem insistido com as Infraestruturas das Estradas de Portugal para as resolver; 

 Sobre o protocolo de apoio à Agricultura com a AGIM fica contente com os elogios. 

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

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

 Não é contra a necessidade da Câmara Municipal ter juristas. È contra a contratação de advogados, 

que tem funções políticas, que exercem cargos políticos. Contratar advogados que são deputados 

ou exercem funções em órgãos de eleição, em cargos políticos, entende ser uma promiscuidade 
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inaceitável; não concorda com adjudicação ao escritório do dr. Luís Montenegro. Entende ser 

escandaloso. Entende existirem advogados em Vagos que seguramente exerciam o serviço com 

mais qualidade, até pela proximidade com a autarquia. --------------------------------------------------- 

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

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 27 de abril de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 143.595,05 € (cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco euros e cinco cêntimos).  

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 08 

a 20 de abril, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 01 a 21 de abril, ambos do ano 

2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1. – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Educação da DEDJ, de 31 de março de 2016, propondo a 

atribuição de um subsídio de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas 

de Vagos para aquisição de trajes adstritos ao Grupo Folclórico Infantil AEV – Santo António de 

Vagos; 

 Informação de compromisso LCPA nº 2617, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de abril de 2016: “À Reunião de CM”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 250,00 € (duzentos e 

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

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

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.2.  – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS -------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 04 de abril de 2016, propondo que a 

Câmara Municipal delibere no sentido de ser atribuído à ADC de Santo André de Vagos subsidio 

no valor de 2.425,75€ (dois mil quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e cinco cêntimos). -- 

 Informação de compromisso LCPA nº 2616, no valor de 2.425,75€ (dois mil quatrocentos e vinte 

e cinco euros e setenta e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de abril de 2016: “À Reunião de CM”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.425,75€ (dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------- 

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.3. – CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL - PARADA E CIMA ---------------------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Desporto, DEDJ, de 07 de abril de 2016, propondo a atribuição 

de um subsídio de 8.055,50€ (oito mil cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) ao CRAC – 

Centro Recreativo e Ação Cultural; ------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 2615, no valor de 8.055,50 € (oito mil cinquenta e cinco 

euros e cinquenta cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de abril de 2016: “À Reunião de CM”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 8.055,50 € (oito mil 

cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO VALOR MENSAL DA RENDA E 

PAGAMENTO DE DIVIDA DE RENDA SOCIAL – PRESTAÇÕES MENSAIS – INQUILINA – 

GUIOMAR ISABEL DE JESUS GRAVE SANTOS – BAIRRO DR PEDRO GUIMARÃES – 1º 

DTO, BLOCO C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Guiomar Isabel de Jesus Grave Santos, de 23 de dezembro de 2015, a solicitar 

reavaliação do valor da renda de casa, referente ao apartamento de habitação social; --------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de abril de 2016, propondo: “que, a Câmara 

Municipal aceite o pedido formulado pela inquilina, de reavaliação do valor da renda, para o 

valor de 149,28 euros, tendo em conta a penhora dos vencimentos, e autorize o pagamento das 

rendas em atraso, em 12 prestações mensais, no valor de 92,33€.” ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da Câmara”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do SAS de reavaliação do valor 

mensal da renda, para o valor de 149,28 € (cento e quarenta e nove euros e vinte e oito cêntimos). Mais 
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deliberou autorizar o pagamento das rendas em atraso em 12 (doze) prestações mensais no valor de 92,33 

€ (noventa e dois euros e trinta de três cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Ação Social proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------- 

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

8 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º129 – NEOCOM – DISTRIBUIÇÃO 

COMPONENTES AUTOMOVEL, LDA – PANEDGE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS, 

LDA - DIREITO DE PREFERÊNCIA – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Neocom – Distribuição Componentes Automóveis, Lda, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de abril de 2016. Na qualidade de proprietária do lote 

129, vem solicitar à Câmara Municipal de Vagos que informe se autoriza a venda do lote, ou se 

pretende exercer o direito de preferência. O valor da transação é de “40.000,00 € (quarenta mil 

euros).”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da UAJ, nº 32/SJ/2016, de 13 de abril de 2016; --------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 18 de abril de 2016: “À reunião de 

Câmara para ratificação ”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por  unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente e assim 

não exercer a opção do direito de preferência sobre o referido lote, de acordo com a informação da UAJ. - 

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

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

9 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 70 – MÓVEIS ARRAIS, LDA – IBTK – 

UNIPESSOAL, LDA - DIREITO DE PREFERÊNCIA --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Móveis Arrais, Lda, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 22 de março de 2016. Na qualidade de proprietária do lote 70, vem solicitar à Câmara 

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

preferência. O valor da transação é de “52.443,20 € (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta 

e três euros e vinte cêntimos)”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação da UAJ, nº 29/SJ/2016, de 07 de abril de 2016; --------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 09/2016, de 28 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 18 de abril de 2016: “À reunião de 

Câmara para aprovação”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

referido lote e autorizar a alienação, conforme informação da UAJ. ---------------------------------------------- 

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

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

10 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 102-A – MAIS VAGOS – VAGOMAR  - 

DIREITO DE PREFERÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Mais Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

abril de 2016. Na qualidade de proprietária do lote 102 - A, vem solicitar à Câmara Municipal de 

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

valor da transação é de “ 30.582,50 € (trinta mil quinhentos e oitenta e dois euros e cinquenta 

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

 Informação da UAJ, nº 33/SJ/2016, de 21 de abril de 2016; --------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 22 de abril de 2016: “À reunião de 

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

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

referido lote, de acordo com a informação da UAJ. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – ACÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA MALTA – MAMARROSA – ACIDENTE DE VIAÇÃO – 

INDEMNIZAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da Unidade Administrativa e Jurídica, de 12 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve:  

“ASSUNTO: Pedido de ressarcimento de danos em viatura 

REQUERENTE: Acílio Martins de Oliveira Malta 
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1º 

Dos factos: 

1. O senhor Acílio Martins de Oliveira Malta, residente na Quinta do Gordo, nº 40, 3770-236 

Mamarrosa, contribuinte fiscal nº 115864113, veio requerer junto desta Câmara Municipal o 

ressarcimento dos danos causados no seu veículo, por motivo de acidente. 

2. Tal ressarcimento, no valor de €196,43 (cento e noventa e seis euros e quarenta e três cêntimos), 

corresponde ao valor dos danos sofridos na sua viatura, matrícula 01-40-OM, em virtude de, no 

dia 04/12/2015, pelas 18.00 horas, ter danificado o pneu da roda da frente direita num buraco-

sarjeta existente na Rua Direita, junto à Igreja, em Salgueiro, quando circulava no sentido 

Salgueiro-Aveiro. 

3. Juntou à sua petição declaração prestada à GNR de Vagos, nesse mesmo dia, bem como 

orçamento para a substituição do pneu, calibragem de rodas, alinhamento de direção, etc, no 

montante referido no número anterior. 

4. Sobre o assunto foi solicitada informação à Divisão de Gestão de Infraestruturas, que se 

pronunciou, em 17/12/2015, dizendo o seguinte: “Relativamente ao solicitado, informo que nas 

imediações do local descrito existe um sumidouro danificado, podendo causar os danos 

apresentados. (Ver foto em anexo). Mais se informa que foi criada a O.S. nº 1115/15 para 

reparação do sumidouro”. 

5. Posteriormente, em 11/01/2016, o interessado esteve presente na Câmara Municipal dando a 

conhecer que a GNR de Vagos foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e, inclusivamente, 

fotografou os danos. 

6. Assim, em 19/01/2016, pelo ofício nº 79, foi solicitado à GNR que informasse o que se lhe 

oferecesse sobre o assunto, bem como que fosse remetida a esta Câmara Municipal cópia da 

documentação e fotografias existentes sobre o caso em apreço. 

7. Em resposta, a GNR, pelo ofício nº 229, de 05/02/2016, vem informar que existe registo de 

ocorrência e de participação, que podem ser adquiridos mediante o pagamento das respetivas 

laudas. 

8. Perante esta situação, e face ao valor dos custos (€ 84,00), foi solicitada uma reunião com o 

Sr. Comandante da GNR no sentido de ser facultado o acesso aos documentos constantes do 

processo, reunião essa que teve lugar na presente data, com a presença do signatário, do Sr. 

Comandante da GNR e do adjunto do GAP, Sr. Pereira de Moura. 

9. Analisado o processo, foi possível então constatar que a GNR de Vagos foi ao local ainda no 

decurso da ocorrência, verificou o pneu danificado e tirou fotografias ao sumidouro, as quais 

demonstram o (mau e danificado) estado em que o mesmo se encontrava.  

§ 2º 

Do Direito 

10. A presente situação subsume-se numa eventual responsabilidade civil extracontratual por 

parte do Município de Vagos pela prática de um facto ilícito traduzido na omissão de intervenção 

com vista à eliminação do risco provocado pela existência de um sumidouro, ou à sua sinalização, 
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por forma a garantir uma normal e segura circulação dos veículos, bem assim no cumprimento 

das normas que lhe impõe o dever de vigilância do património que tem sob a sua administração. 

11. 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”. 

12. 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. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 – que, conforme resulta explicitamente do disposto no nº 1, do artigo 7º, do referido 

Regime, tanto pode consistir numa ação como numa omissão do órgão ou agente. 

b) A ilicitude – nos termos do nº 1, do artigo 9º, do Regime, consideram-se ilícitas as ações ou 

omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres 

objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. 

c) A culpa – O nº1, do artigo 7º, e o nº 1, do artigo 8º, do Regime, apelam aos conceitos de culpa 

leve, culpa grave e dolo: a culpa leve presume-se no caso da ocorrência de danos derivados da 

prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos deveres de vigilância; a 

culpa grave corresponde à negligência grosseira, intolerável, em que só a pessoa extremamente 

desleixada poderia incorrer; o dolo tem lugar quando o autor do dano agiu intencionalmente. 

d) O dano – traduz-se na lesão causada no interesse juridicamente lesado. 

e) O nexo de causalidade – verificado entre a conduta do agente e o dano efetivo. A ação ou a 

omissão do agente tem de ser condição concreta do evento. 
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§ 3º 

Caso em apreço 

23. No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, o seguinte: 

a) Na data dos factos, 04/12/2015, na Rua direita, junto à Igreja, em Salgueiro, existia um 

sumidouro que se encontrava em mau estado e danificado; 

b) Tal sumidouro poderá ter originado os danos objeto do pedido do reclamante, conforme consta 

da informação dos serviços municipais; 

c) O reclamante chamou a GNR de Vagos ao local para participar o sinistro, que constatou os 

danos; 

d) A estrada está sob a jurisdição do Município de Vagos. 

24. Face ao exposto, existiu uma omissão do Município de Vagos na realização dos trabalhos 

necessários à eliminação do risco, ou seja, reparação do sumidouro existente na estrada, ou à 

sua adequada sinalização, por forma a garantir uma normal e segura circulação dos veículos. 

25. Quanto ao nexo de causalidade entre a conduta e os danos, é difícil avaliar objetivamente se 

o reclamante danificou o pneu da sua viatura ao passar por cima daquele sumidouro ou se foi 

noutro sítio qualquer, nomeadamente no lancil, face à aparente marca de pneu nele existente. 

26. Pese embora não exista prova cabal que os danos na viatura foram consequência direta da 

passagem do veículo no sumidouro, dir-se-á que a ocorrência do incidente e os estragos por ele 

provocados no veículo em causa poderá ter resultado direta e necessariamente da não realização 

das obras necessárias e da omissão da sinalização do sumidouro existente na via, presumindo-se 

a culpa do Município de Vagos. 

27. Uma vez que se encontra presumida a culpa do Município, pelo disposto no artigo 10º, nº 3, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 

com remissão para o nº 1, do artigo 493º, do Código Civil, encontram-se reunidos os pressupostos 

do dever de indemnizar que recai sobre a Autarquia. 

§ 4º 

Parecer 

28. Perante tudo o que atrás foi exposto, sou de parecer que o reclamante deve ser ressarcido 

pela autarquia dos danos causados no seu veículo, que se computam no valor de 196,43 € (cento 

e noventa e seis euros e quarenta e três cêntimos). 

29. Para o efeito, deverá o interessado apresentar documento comprovativo da despesa 

(fatura/recibo). É o que se me oferece dizer sobre o assunto, s.m.o. O técnico superior, Laerte 

Pinto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora Dulcinia Sereno, de 18 de abril de 2016: “À Reunião de Câmara”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, pagar o valor indemnizatório solicitado, de acordo com 

a informação da UAJ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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12 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ----------------------------------------------------------------------- 

12.1. VINTAGE LOUNGE BAR – VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO – INDEFERIMENTO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 20 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Assunto: Pedido de alargamento de horário de funcionamento - Indeferimento 

Estabelecimento: Vintage Lounge Bar, Vagos 

No seguimento do deliberado em reunião camarária de 18/02/2016, procedeu-se à audição prévia 

do interessado face à intenção de indeferimento do pedido de alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado “Vintage Lounge Bar”, até às 4,00 horas, 

conforme requerimento entrado nos serviços municipais em 18/01/2016. 

Esgotado o prazo da audição prévia, não foi apresentada qualquer reclamação, pelo que deverá 

a pretensão ser indeferida com base na informação técnica de 11/02/2016, designadamente em 

virtude de não ter sido apresentado o documento essencial a que se refere a alínea b), do n.º 3, do 

artigo 3.º, do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município 

de Vagos ( “Ata da reunião da assembleia de condóminos onde tenha sido deliberado não haver 

inconveniente no alargamento do horário …”), bem como não estar salvaguardado o 

cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, desse artigo (“Sejam respeitados os níveis de 

ruído … tendo em vista a salvaguarda do direito à tranquilidade, repouso e segurança dos 

cidadãos residentes.”).É o que me cumpre informar. O Técnico Superior, Laerte Pinto” ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de abril de 2016: “ Concordo. À Reunião 

da CM .“ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de prolongamento de horário ao 

referido estabelecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

12.2. VINTAGE LOUNGE BAR – VAGOS – ACQUADOMINIO, LDA – QUEIXA SOBRE RUIDO 

EM ESTABELECIMENTO – REDUÇÃO DE HORÁRIO ---------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 20 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Assunto: Acquadomínio, Lda–Queixa sobre ruído em estabelecimento – Redução de Horário 

Estabelecimento: Vintage Lounge Bar, Vagos  

No seguimento da queixa apresentada por Acquadomínio, Lda, e do deliberado em reunião 

camarária de 18/02/2016, procedeu-se à audição prévia dos interessados face à intenção de 
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redução do horário de funcionamento do estabelecimento denominado “Vintage Lounge Bar”, 

para que o mesmo apenas funcione até à meia-noite ao domingo, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, e até às 

2,00 horas, de sábado para domingo. 

Esgotado o prazo da audição prévia, informa-se o seguinte: 

a) A atual titular da exploração do estabelecimento, Sra. Fernanda Maria Vieira Fernandes, não 

apresentou qualquer reclamação ou exposição escrita sobre o assunto. Apenas releva para o 

efeito, o pedido formulado através do seu mandatário a requerer uma reunião “ a fim de tratar 

de assuntos relativos àquele estabelecimento comercial …”. Segundo foi possível apurar, a 

reunião terá ocorrido no dia 15/03/2016, sem que do processo conste qualquer documento que 

manifeste oposição à intenção de restrição do horário de funcionamento do estabelecimento. 

b) Quanto ao queixoso, manifestou concordância com a redução do horário, proposto pela 

Câmara Municipal, juntando as mensagens trocadas com os condóminos do prédio. 

Assim, assegurada que foi a audição prévia dos interessados nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo, sou de parecer que a Câmara Municipal proceda à restrição do 

horário de funcionamento do estabelecimento denominado “Vintage Lounge Bar”, para que o 

mesmo apenas funcione até à meia-noite ao domingo, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, e até às 2,00 horas, 

de sábado para domingo, com base na informação técnica de 11/02/2016, que sustentou as atrás 

citadas deliberação e audição prévia, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido 

para todos os efeitos legais. 

É o que me cumpre informar. O Técnico Superior, Laerte Pinto” ------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de abril de 2016: “ Concordo. À Reunião 

da CM .“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reduzir o horário de funcionamento de acordo com a 

proposta apresentada na informação da UAJ.-------------------------------------------------------------------------  

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

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

13 – ASSEMBLEIA DE DEUS DE AVEIRO – REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO – PRAÇA 

CENTRAL PARRACHO BRANCO – PRAIA DA VAGUEIRA --------------------------------------------- 

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

 E-mail de Assembleia de Deus de Aveiro, de 07 de abril de 2016, solicitando autorização para 

reunião e manifestação ao ar livre; --------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (UAJ) = 34,83 € (trinta e quatro euros e oitenta e três cêntimos); ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da CM”. -----------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento requerido e isentar do 

pagamento de taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

14 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO – 

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE DESPORTO ESCOLAR -

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

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

 Protocolo de Coorganização a outorgar entre o Município de Vagos e Direção Geral da Educação;  

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 14 de abril de 2016, propondo que se celebre 

Protocolo de Colaboração com a Direção Geral de Educação, conforme a minuta, o acordo 

adicional e o anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 21 de abril de 2016: “Protocolo 

aprovado. À reunião de Câmara para ratificar.” 

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

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

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

15 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE - 6º RAID BTT E O 1º TRAIL 

CAPITAL DA ABÓBORA – ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO ----------------------------------- 

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

 E-mail da Adcsosense , de 14 de abril de 2016, solicitando a isenção das taxas previstas para os 

eventos que se irão realizar nos dias 24 e 30 de abril; ---------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 21 de abril de 2016; --------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 48,09 € (quarenta e oito euros e nove cêntimos); ---------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Considerando a data da realização da prova e a informação técnica prestada, 

deferido o solicitado. À reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROC.º 08/15 - PLANO DE TRABALHO DE RISCO 

ESPECIAL - ESCAVAÇÃO DE VALAS/MOVIMENTO DE TERRAS - VALIDAÇÃO A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE –– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da Coordenação de Segurança da Obra, de 05 de abril de 2016; ------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 06 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“ De aprovar o presente PTRE ”Escavação de valas/Movimento de terras” nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento 

aos interessados (Fiscalização, Coordenação de Segurança em Obra e Empreiteiro).”; ----------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado o presente PTRE relativo aos trabalhos de “Escavação de 

valas/Movimento de Terras”, nas condições da validação da CSO. Dê-se conhecimento aos 

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

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

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – RECEÇÃO PROVISORIA E 

CONTA FINAL DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------- 

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

 Informações da DPP, de 15 de abril de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Informações do CDPP, de 15 e 18 de abril de 2016, que a seguir se transcrevem: ------------------ 

“Junto se anexa Conta Final da empreitada referida em epígrafe para efeitos de 

decisão/homologação.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“Pode efetuar-se a receção provisória da referida obra face ao conteúdo do auto anexo.” ---------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de abril de 2016: “ Homologo a Conta 

Final da Empreitada em Assunto. À Reunião da CM para ratificação.” e “ À Reunião da CM . -- 

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

1. Ratificar o despacho da senhora Vereadora, aprovando a conta final de empreitada; ---------------- 

2. Homologar o auto de receção provisória da obra. --------------------------------------------------------- 

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

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

3 – OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE VAGOS – PROGRAMA 

ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA -------------------------------------------------------------- 

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

 Caracterização do Edificado e do Espaço Público; 

  Relatório Final. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um período de discussão pública, 

pelo prazo de 20 dias, do processo de reabilitação urbana da vila de Vagos. Caso não existam contributos, 

deverá esta ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação. -----------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 - CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - ARMINDO ROQUE - ARTIGO RUSTICO N.º 2046 – 

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

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

 Requerimento de Armindo Roque, solicitando certidão de compropriedade do prédio rústico 

inscrito sob o artigo 2046; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 31 de março de 2016, não vendo inconveniente na compropriedade 

requerida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 04 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo c/ a 

informação. À atenção do Sr. Vice – Presidente.” ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 05 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 
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sito no Forte Velho, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com área de 15.218 m2 a 

confrontar, no seu todo, do norte com José Arlindo da Silva Rangel, do sul com vala, do nascente com 

Estrada florestal e do poente com Estrada da Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da citada 

freguesia sob o artigo n.º 2046. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - ARMINDO ROQUE E OUTRO - ARTIGO RUSTICO 

N.º 2047 - GAFANHA DA BOA HORA ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Armindo Roque e outro, solicitando certidão de compropriedade do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 2047; -------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 31 de março de 2016, não vendo inconveniente na compropriedade 

requerida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 04 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo c/ a 

informação. À atenção do Sr. Vice – Presidente.” ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 05 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: “À 

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

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

sito no Forte Velho, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com área de 5.274 m2 a 

confrontar, no seu todo, do norte com José Arlindo da Silva Rangel, do sul com vala, do nascente com 

Estrada da Alta Tensão e do poente com Armindo Roque, inscrito na matriz predial rústica da citada 

freguesia sob o artigo n.º 2047. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – LENIA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR 

E MUROS – PROC.º25/16 - MESAS – SANTA CATARINA ------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Lénia Maria de Oliveira Martins, de 11 de fevereiro de 2016, solicitando o 

licenciamento de construção de uma moradia unifamiliar e muros na Rua do Barroco Mesas, 

freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina; ----------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 05 de abril de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 06 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, devendo ser o processo remetido a 

deliberação da Exmaª CM nos termos do ponto 4, se assim for entendido superiormente. Deverá 

ser notificado o requerente dos restantes pontos de informação.” -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação e os afastamentos propostos, tendo 

em conta o ponto 4 da informação técnica de 5 de abril de 2016 -------------------------------------------------- 

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

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

4 – CASA PRONTA ÁGUEDA - LUCAS & MACEDO, LDA - PROC.º Nº 579/89 – DIREITO DE 

PREFERENCIA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail de CasaProntaAgueda, datado de 16 de março de 2016, solicitando que seja informada se 

a Câmara Municipal pretende exercer o direito de preferência, do prédio a que respeita o processo 

de obras supra identificado; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informações da DGU e da DPP, de 24 de março e de 01 de abril, ambas de 2016, respetivamente; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Transmita-se a informação do Dr. Nuno Carvalho. Mais se informa que o Município 

não pretende exercer o direito de preferência. À reunião da CM para ratificar”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora e não exercer 

a opção de direito de preferência sobre o referido prédio. ----------------------------------------------------------- 

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

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

5 – EVANGELINO CRUZ PAPEL E MARIA ISABEL FERREIRA CUSTÓDIO PAPEL –PROC.º 

34/15 – FONTE DE ANGEÃO –  MURO DE VEDAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 15 de abril de 2016, a propor o deferimento da pretensão dos requerentes, 

ou seja, aprovar o projeto de arquitetura para as obras de construção da moradia, anexo e muro de 

vedação confinante com a via pública a 5 metros do eixo. ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “ À reunião da Câmara Municipal.”  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura para as obras de 

construção da moradia, anexo e muro de vedação confinante com a via pública a 5 metros do eixo, de 

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

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

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

6 – ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA PLÁSTICOS, S.A. – LOTE 86 E 87 – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTEAMENTO Nº 5/15 – REVOGAÇÃO ------------------------ 

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

 Informação da UAJ, de 22 de abril de 2016, informando que a Câmara Municipal deve deliberar 

sobre a revogação da sua deliberação de 17/12/2015, referente à Ilhaplast – Sociedade 

Transformadora Plásticos, S.A. 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: “ Concordo. À reunião da Câmara Municipal.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 17 de dezembro de 2015 

referente à Ilhaplast – Sociedade Transformadora Plásticos, S.A., uma vez que não produziu efeitos. ------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra:  

 O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Silvério Rua, para 

agradecer a presença de todos. Parabenizar todo o executivo já que através do que se lê na 

comunicação social parece que todos se dão mal, podendo concluir que não é isso que acontece 

na realidade, já que tudo foi aprovado por unanimidade e todos se entenderam. 

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

 O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Jorge Neto, 

agradece a presença de todos.  

Como Presidente da Juveforce, aproveita para agradecer os subsídios atribuídos pela Câmara 

Municipal. Convida todos a visitarem as instalações. Tem mais de 130 atletas em formação, 

envolve muita gente, atletas, treinadores e pais. Deve ser mantida, não só pela freguesia mas 

também pelo concelho. 
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Sobre o Pólo Industrial de Ponte de Vagos, deveriam ser mais céleres. Existem uma série de 

condições que devem ser levadas em conta, e que algumas delas começam a causar alguns 

transtornos, nomeadamente os acessos. Não podemos deixar fugir investidores. 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu:  

A Juveforce está de parabéns.  

Quanto à temática do espaço industrial de Ponte de Vagos tem estado sempre na ordem do dia. 

Tem em conta as dificuldades inerentes à própria localização do espaço, acessibilidades, águas 

pluviais, etc. Temos noção da prioridade que é a criação de postos de trabalho e condições para 

que as pessoas se possam fixar. 

O senhor vice – presidente da Câmara, eng. Paulo Sousa, esclareceu que o projeto de execução 

está pronto. 

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

 O senhor eng. Mário Martins começou por se congratular com a descentralização das reuniões 

públicas desta Câmara. Ter a possibilidade de se deslocar até ao povo, para que o cidadão comum 

perceba que esta unanimidade acontece muitas vezes, e que cada vereador tem muito presente o 

interesse da sua zona, da sua freguesia, do seu concelho. Independentemente de nesta ou noutra 

circunstância pensarem de forma diferente, naquilo que é essencial para as suas populações, todos 

tentam colaborar em prol do nosso concelho; 

Congratulou-se ainda com o facto da Câmara Municipal começar a ser pró-ativa no apoio de 

algumas áreas da atividade económica, nomeadamente na área da agricultura e também noutras 

áreas, através do apoio a pequenos e médios empresários. Dá os parabéns à Câmara Municipal. 

Sobre a zona industrial a sul, desta União de Freguesias, pergunta quais são os planos para o 

Estradão da Parada? 

Sobre as águas pluviais entende que a zona central da Ponte de Vagos deve ter esse problema 

resolvido e sensibiliza que seja feita uma infraestrutura de base que dure vários anos. 

Referiu ainda o mau estado do estradão de Calvão. 

Sempre que alguém se liga ao saneamento é feito um rasgo na estrada. Quando a Câmara fizer os 

tapetes novos na estrada fazem -se rasgos novamente. Não será possível resolver esta questão? 

Questionou o senhor Vice-Presidente de como está o concurso das energias às IPSS’s e 

associações?  

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

O senhor Vice- Presidente respondeu que está a compilar toda a informação e o processo está a decorrer.  

O senhor Presidente respondeu:  

Sobre as reuniões de Câmara descentralizadas a ideia é de facto estar mais perto da população. Pretende-se 

melhorar, por exemplo, com outro horário mais acessível a todos; 

 

 



 
 

Ata n.º 09/2016, de 28 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

22 

 

Quanto ao apoio à agricultura fica feliz por perceber que as coisas estão a resultar. Uma das apostas deste 

executivo era o apoio à agricultura assim como o desenvolvimento industrial, onde também se percebem 

progressos. 

Sobre o saneamento, a AdRA não efetua ramais em terrenos vazios. Coloca-se a possibilidade de colocar 

caixas nos passeios para evitar os cortes de estrada. 

Sobre o estradão de Calvão, não dá para remendar mais, tem de ser feito um investimento. Irá dar-se início 

a um procedimento para fazer o alcatroamento. 

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

 O senhor Paulo Ferreira, sobre as lombas existentes em Sanchequias. Quando são removidas ou 

rebaixadas? Tem dificuldade na mobilidade e já ficou com a sua bicicleta, que pedala com os 

braços, dependurado. 

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

O senhor Presidente respondeu que foi contra a vontade do PSD a existência daquelas lombas e no futuro 

tem intenção de as retirar.   

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

 O senhor Alírio Matos, para manifestar o seu descontentamento com o valor da fatura de água e 

da fatura de imóveis (IMI). Há muito tempo que sugere para ser feito um referendo sobre a questão 

da água voltar para o Município. Fez comparação do IMI entre Tomar e Vagos; 

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

O senhor Presidente respondeu que sobre a questão da AdRA já esclareceu várias vezes. Em todas as 

reuniões públicas faz a mesma pergunta só pode ter a mesma resposta. A Câmara e a Assembleia Municipal 

decidiram, por unanimidade, entregar à AdRA. Segundo foram informados não poderiam aceder aos fundos 

comunitários sozinhos. Teriam de integrar o sistema intermunicipal. De certa forma foram enganados, pois 

outros municípios que se candidataram sozinhos conseguiram financiamento. Este foi o processo de entrada 

na AdRA. Para sair seria ainda mais complexo. É óbvio que como o senhor Alírio não tem qualquer tipo 

de responsabilidade, fica bem esse discurso populista. É um discurso que até cai bem nas pessoas. É um 

discurso de quem pode sugerir uma coisa e não tem que assumir consequências. Sair da AdRA custaria 

muitos milhões de euros ao munícipes de Vagos. Está disponível para discutir qualquer proposta de saída 

da AdRA, sendo certo que defenderá uma posição cautelosa sobre os interesses do município. Não quer 

terminar este mandato deixando ás pessoas que vem a seguir, aquilo que os executivos muito anteriores ao 

PSD deixaram para o PSD. O processo RiaVagos custará ao concelho muito mais de 7 milhões de euros 

que daria para muitas obras. Não estou disponível para deixar processos judiciais destes. 

Sobre o IMI não pode comparar alhos com bugalhos. Não sabendo que propriedade tem em Tomar está a 

comparar realidades que nada tem a ver. Uma coisa garante: Tomar não tem uma taxa de imposto mais 

baixa que Vagos, porque Vagos tem a taxa mínima: 0,3%. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 O senhor Alírio informou que o imposto em Tomar é de 0.35%. Que não lhe deram nada para a 

construção da sua casa. Informa que parece uma renda. Questiona porque é que tem de pagar para 

estar lá dentro. Que na Alemanha se pagam impostos, mas não tanto como aqui.  

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

O senhor Presidente respondeu: 

Sobre o IMI o senhor Alírio de Matos acabou por dar razão à Câmara Municipal de Vagos pois em Tomar 

o IMI é mais elevado.  

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

 O senhor dr. Manuel Augusto Domingues fez saber que se admira que o estradão de Calvão ainda 

esteja a funcionar, atendendo que faz no final deste ano 30 anos que foi aberto, em 1989. Quis o 

destino que se desse um grande fogo e foi ali que se fez o contrafogo. Parabéns ao executivo pelos 

remendos e pela intenção de voltar a alcatroar. A Câmara estar aqui hoje, depois que fizeram as 

melhorias na Praia do Areão e Praia da Vagueira, onde se deslocam centenas de pessoas sente-se 

muito feliz pois esteve na génese da construção desta obra. Acrescenta que afinal o que foi feito 

naquela altura não foi assim tão mau. Elogiou o civismo de todos nestas reuniões de Câmara. ---- 

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

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

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

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

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e quarenta minutos. 

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

- 


