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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2017, de 20 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte de abril de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e três 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, 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 Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para saber: ---------------------------------------- 

 Eixos para a competitividade e os possíveis financiamentos no Programa 2020. De que forma é 

que aquilo que é o objeto do programa PIMTRA (Programa Intermunicipal de Mobilidade e 

Transportes da Região de Aveiro) se cruza, ou não, com investimentos em infraestruturas 

rodoviárias? Não sabe se o PIMTRA pode ou não ir buscar financiamentos ao POSEUR que está 

a decorrer. A informação que conseguiu através de uma listagem do POSEUR, em 17 de abril, é 

sobre dois investimentos que estão a ser financiados. Um da AdRA, para as águas residuais na 

freguesia de Soza e outro para os Bombeiros Voluntários de Vagos que conseguiram aprovar uma 

candidatura para uma viatura de combate a incêndios. Há outros municípios que têm projetos 

aprovados na área do ambiente. Temos alguns projetos, em curso ou em desenvolvimento, para 

concorrer a este programa?  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Vala da floresta. Da última vez não retorquiu sobre a solução que o senhor vice-presidente disse 

estar a ser desenvolvida mas gostaria de o fazer hoje. O processo cadastral que estão a fazer em 
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relação às empresas da ZIV (Zona Industrial de Vagos) é importante para o futuro. No momento, 

e se houver uma eventual poluição daquele leito, era bom que soubéssemos identificar que 

compostos estão lá depositados. Porque não fazer análises às terras que existem no leito da vala?  

 A construção dos armazéns municipais em Santo André. Tanto quanto se lembra o projeto que 

existia ia ser readaptado ao novo local. Esse projeto já foi readaptado? Há datas para começar a 

obra? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 Rua João M.C. da Rocha e o pontão. Quem é que leva a obra a concurso? Nós ou a Câmara 

Municipal de Ílhavo? Qual o ponto de situação? ----------------------------------------------------------  

 Ainda em relação à AdRA acrescenta que no que respeita aos projetos aprovados para as águas 

residuais, o financiamento termina em 30 de setembro. O que significa que a execução tem de 

estar concluída até essa data. Esta situação preocupa-o. ------------------------------------------------- 

 Mas preocupa-o mais o financiamento que foi obtido pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos para substituição de carro de combate a incêndios, particularmente a parte 

não financiada. Como a Câmara Municipal vai suprir o diferencial e o financiamento tem de ser 

efetuado até ao 31 de dezembro, deixa o alerta. ----------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente da Câmara informou, relativamente à vala da floresta, relembrando que há um conjunto 

de competências que limitam a intervenção dos municípios e que são com a ARH, embora estejamos 

envolvidos em tudo o que respeita ao nosso território. Ainda recentemente perante um problema na vala 

mais a nascente foi colocada uma questão ao Ministério do Ambiente e foi a ARH (Administração de 

Região Hidrográfica) que deu resposta. As valas não são competência nossa. ----------------------------------- 

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

O senhor Vice-presidente, eng.º João Paulo, explicou, relativamente à mesma vala que com o levantamento 

que está a ser feito será o suficiente para identificar os produtos. Mas podemos ir mais além. Avaliar os 

custos e mandar realizar análises. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Sobre o eixo para a competitividade e as questões ligadas ao POSEUR, esclarecer que nunca foi 

falado sobre o eixo da competitividade que a fonte de financiamento fosse o POSEUR. Sempre se 

falou ser o POCI (Programa Operacional para a Competitividade e Inovação) a financiar, 

eventualmente, esse tipo de investimentos. Contudo, o Plano Juncker e a candidatura que o 

governo fez a várias obras, inexplicavelmente não sabemos, nem nós, nem a CIRA, nem a CCDR-

C quais os critérios que foram utilizados para a escolha, daquelas obras e não de outras. Não 

obstante e apesar de não nos ter sido pedido resolvemos desenvolver um Plano Intermunicipal de 

Mobilidade e definimos qual era a estratégia da região. Não centralizamos o PIMTRA na questão 

das estradas. Achamos importante dar enfase a outras questões como os meios de mobilidade suave 

ou a compatibilização entre os vários meios de mobilidade que estão ao dispor dos cidadãos. A 
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definição dos seis eixos prioritários para a região de Aveiro ao nível de estradas e aquilo que são 

as acessibilidades às zonas industriais.  --------------------------------------------------------------------- 

 Sobre o POSEUR temos algumas candidaturas, mas aprovadas existe só uma. Não está em nome 

da Câmara Municipal. É um projeto de controlo de pragas. É da Raiz – Instituto de Investigação 

da Floresta e do Papel que é titulado pela Universidade de Coimbra. O valor da candidatura é de 

396 mil euros, tem previsto para o município de Vagos um investimento de 98 mil euros e iremos  

comparticipar com cerca de 15 mil euros. Neste projeto estamos com a Câmara de Montemor-o-

Velho. Existe outro projeto no PDR 2020, sobre um plano para reflorestação de áreas ardidas, num 

total de 326.000,00 €  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O senhor Vice-presidente, eng.º João Paulo, referiu: --------------------------------------------------------------- 

Existe uma candidatura no POSEUR para veículos elétricos, nomeadamente os ligados à área ambiental, 

com comparticipação de 50%. Uma varredoura com um valor de cerca de 100 mil euros e um veículo, com 

máquina de lavar à pressão, com um valor de cerca de 30 mil euros. Os postos de carregamento, têm uma 

comparticipação de 3 mil euros cada e, em dois, iremos investir cerca de 13 mil euros. ----------------------- 

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

Relativamente às outras questões o senhor Presidente esclareceu: ------------------------------------------------ 

 Armazéns municipais - O desenho do edifício administrativo manteve-se igual tendo de se adaptar 

ao local. A estimativa de custo ultrapassava o nosso orçamento e apresentava algumas soluções 

com que não concordamos e por isso estamos à espera que o projetista conclua as correções 

necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Sobre a Rua M.C. da Rocha – A obra ainda não está concluída. Faltam detalhes importantes como 

os definidos para a redução de velocidade, nomeadamente a pintura das faixas de aproximação às 

passadeiras. O projeto do pontão está a avançar embora existam restrições de nível financeiro. 

Temos de definir prioridades. Temos de fazer opções. --------------------------------------------------- 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria Vasconcelos, para chamar a atenção: -------------------------------------   

 Entrada em Vagos vindo pelos Cardais - Existe uma passadeira e foram colocadas bandas sonoras 

de Vagos para o exterior mas não no sentido contrário, da Gafanha para Vagos. Entende que são 

igualmente necessárias; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Terreno ao lado do CER e que está à venda. Sabendo que não é uma responsabilidade direta da 

Câmara Municipal, a comunidade devia fazer um esforço para adquirir o terreno que permitiria 

resolver o problema do auditório e das saídas de emergência dos andares superiores; --------------- 

 A Banda Vaguense que está instalada no CER, funciona como uma verdadeira escola de música. 

Porque é que não se pensa no ensino integrado em Vagos? Isto já é um problema da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ocupação de Tempos Livres -  Nas férias grandes a autarquia devia transformar as escolas em 

centros de cultura.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Na Música temos a Banda, o Orfeão, Grupo de Jazz, o Colégio de Calvão ainda terá uma 

orquestra. Maestros do Orfeão e da Banda que são pessoas com uma capacidade de 

comunicação grande. Jovens músicos, o Paulo Gravato e o João Martins, entre outros,  jovens 

que decerto estão disponíveis para dar algo à juventude da sua terra e participar num programa 

cultural de ocupação de tempos livres nas escolas; -------------------------------------------------- 

 Temos escolas de Ballet que se calhar até por uma questão de publicidade pessoal lhes 

interessa encenar um espetáculo na escola; ----------------------------------------------------------- 

 Temos Grupos de Teatro. Viu um espetáculo onde foi surpreendida pelo trabalho de uma 

vaguense, a Anabela Mateus. Tem um trabalho notável com a juventude dos concelhos 

vizinhos. Seria interessante se ela estivesse disponível para o seu município. O Grupo de 

Teatro Fantástico, que tem duas secções que estaria certamente disponível. Falaram-lhe de um 

Joaquim Vargas. Não seria só representar. Seriam workshops, sonoplastia, luz, técnicas de 

improvisação. Refere que lhe faz impressão quando as crianças portuguesas são entrevistadas. 

Se forem crianças brasileiras, conseguem falar sobre qualquer tema que se lhes pergunte 

sabem responder, sabem falar sobre tudo. Os meninos portugueses só falam em coro para 

dizer “siiiim” e “nãããoo”, não são capazes de falar. O teatro é muito importante, rompe 

barreiras, serve para quebrar as inibições e, colocar os nossos jovens a falar. E quem não sabe 

falar não sabe pensar. Não conhece o senhor Joaquim Vargas mas refere que foi informada 

que tem muita experiencia e que lidera o grupo de teatro na Costa Verde; ----------------------- 

 Ivo Pratas, na leitura dramatizada de contos, tem imenso talento; --------------------------------- 

 Na área do Cinema, fazer a seleção de vários filmes como por exemplo: “O club dos poetas 

mortos”, “O sorriso da Mona Lisa”, “As sufragistas”, “Selma” e arranjar um painel de pessoas 

interessantes que abrisse um debate sobre os filmes e que as colocassem a conversar sobre 

aquilo que viram. Ensinar as pessoas a pensar e a participar na discussão; ----------------------- 

 Na área da Poesia seria interessante a distribuição de panfletos com pequenos poemas, 

sugestivos para adolescentes. Ou a escolha e distribuição de poemas pelos jovens à população;  

 No capítulo das Artes Plásticas ficou um pouco frustrada porque não sabe quem é que em 

Vagos poderia falar. Mas no minino instalar um ecrã onde fossem sucessivamente projetadas 

peças de arte para que olhassem e perguntassem o que era aquilo; -------------------------------- 

 Sobre a Cidadania e participação cívica criar debates com personalidades interessantes, de 

diversas áreas, sobre questões sociais da atualidade; ------------------------------------------------ 

 Na área da Ciência, talvez a eventual colaboração da Fábrica da Ciência e da Universidade de 

Aveiro pudesse colaborar com alguma coisa; --------------------------------------------------------- 

 Nas Tradições Locais podíamos contar com Universidade Sénior e até as Sainhas fazerem 

alguma coisa na área da culinária, das tradições; ----------------------------------------------------- 

 Na Observação e Proteção da Natureza temos os Bombeiros Voluntários, os Escuteiros e uma 

Associação que faz observação de aves e mamíferos aquáticos e seria interessante levar os 

miúdos a trabalhos de campo nestas áreas; ------------------------------------------------------------ 
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Deixa à consideração aquilo que acha que seria um investimento para o concelho e apresenta a sua total 

disponibilidade para ajudar o município na execução destas ideias, desde contatar com as pessoas, acartar 

cadeiras, em suma, tudo aquilo em que possa colaborar. ------------------------------------------------------------ 

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

O senhor Presidente solicitou à senhora Vereadora que lhe fizesse chegar, por escrito, o que acabara de 

referir, de modo a serem levados em conta na elaboração do programa. ------------------------------------------ 

 Sobre o terreno ao lado do CER. Nunca essa questão lhe foi colocada. É um terreno que 

eventualmente pode interessar à Câmara Municipal de Vagos. Mas com a recuperação do Palacete 

dos Viscondes de Valdemouro e com a introdução de uma componente nova, que é um Salão 

Polivalente, a questão de falta de espaço referida ficará resolvida e teremos uma nova e boa 

infraestrutura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 O Ensino Integrado nunca foi uma questão que tivesse sido ponderada, embora tenham existido 

algumas conversas. Entende que tem de envolver a Escola de Musica da Banda Vaguense. ------- 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Ceu Marques, para: ----------------------------------------------------------- 

 Agradecer a intervenção da Dr.ª Ana Maria Vasconcelos que teve um efeito “xanax” encontrando-

se menos irritada. Com este momento cultural ficou mais pacificada mas não deixa de levantar as 

questões, que eram duas, e que se multiplicaram com as respostas que o senhor Presidente deu ao 

senhor vereador; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a Vala da Floresta. Entende ser chocante que a resposta sobre a responsabilidade das obras 

e daquilo que acontece no município derive, consoante lhe seja ou não favorável à sua candidatura, 

para manutenção do cargo que ocupa. A questão da vala da floresta não é uma questão da ARH. 

É em primeira linha uma questão deste município. Pode ser uma questão de risco de saúde pública. 

E uma observação a olho do que está na vala, não satisfaz. Não o devia satisfazer como garante 

máximo do bem-estar dos munícipes vaguenses. Por isso se por um lado a questão do cordão dunar 

anda sempre na sua boca e que é uma obra que nós sabemos que não é do Município, por outro 

lado não deve descurar este assunto, pois entende que os valores não serão assim tão avultados. 

Aconselha a vigiar o que está naquele solo e o que se passa na vala da floresta. Sobre isto pede 

uma resposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

 Relativamente à questão das candidaturas sobretudo as que são feitas via CIRA, deixa-a com 

algum desconforto. Confirma que a posição do Município de Vagos na CIRA é sempre uma 

posição menor. Não tem peso algum. Vem aqui falar em “nós”, “nós”, “nós”. “Nós optamos”, ”nós 

achamos” que deviam ser os meios de mobilidade. A verdade é que falando de “Nós”, do concelho 

de Vagos, também pagamos para a CIRA e não temos nada que os outros têm. Mais uma vez, o 

senhor Presidente, confessadamente embarca no “nòs” da CIRA. Pede para que  tenha uma posição 

de maior peso na CIRA, para defender os nossos interesses, os interesses de Vagos e não para 

andar para aí a dizer “Amén” com os outros municípios; ------------------------------------------------ 
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 Sobre os armazéns pensava ver o projeto concluído na atual legislatura, mas afinal, passa várias 

vezes pelo local não se vê nada. A Câmara de Vagos só fala em projetos. Insiste saber se tem 

“timings” e se sabe realmente quando se vai iniciar a execução dos armazéns? ---------------------- 

 Sobre o projeto do pontão recorda quando perguntou como era na Rua João M. C. da Rocha, 

respondeu que era uma estrada intermunicipal. Mais tarde, quando Ílhavo começou a fazer a 

estrada, a resposta já foi diferente, que a estrada de lá, era mais antiga, estava feita há mais tempo. 

Afinal já não era intermunicipal. O vizinho, por sinal do mesmo partido, virou-lhe as costas e fez 

o que tinha que fazer no seu município. Ainda não entendeu se existe projeto se não existe; Queria 

uma resposta que satisfizesse os nossos munícipes; ------------------------------------------------------- 

 Sobre a resposta que deu sobre o terreno junto ao CER. Fica admirada na medida em que este 

município gastou tanto dinheiro em terrenos e lotes e que saiba um dos objetivos deste município 

não é a construção civil. Gastou tanto dinheiro em terrenos e não pensou nesta hipótese. Quer 

saber porque é que não pensa numa coisa que está à vista de todos; ------------------------------------ 

 Solicita que seja dada uma visão temporal acerca da Estrada Rines - Sanchequias. ------------------ 

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

O senhor Presidente esclareceu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Estrada Rines - Sanchequias - Uma nota prévia. É difícil explicar alguma coisa a quem não quer 

entender. A sr.ª vereadora confunde tudo. Desde a primeira hora lhe explicou que ao não aprovar 

o parecer prévio, que tem que ser aprovado para a contratação do empréstimo, já estariam a 

comprometer tudo. A senhora Vereadora tem escrito uns artigos ultimamente que não 

correspondem à verdade. Basta ler as atas da Assembleia Municipal e perceber que na altura da 

contratação do empréstimo era um pedido prévio, portanto não havia projeto. Se a Assembleia 

Municipal o chumbasse, evidentemente não podia existir empréstimo e consequentemente não 

podia haver obra. Assim está na Lei das Finanças Locais e assim está escrito no parecer da Divisão 

Financeira. Não fala a verdade quando diz que eu disse que existia projeto. Ainda bem que me deu 

esta oportunidade de dizer que aquilo que escreveu não corresponde à verdade. O problema do 

CDS é que foi apanhado neste erro de interpretação da Lei das Finanças Locais e agora tem de 

justificar junto da população porque é que não votou a favor de um empréstimo para uma obra tão 

importante. Relembro que sem esse parecer prévio o projeto não poderia avançar. Não pode definir 

um prazo temporal, pois há prazos que não dependem desta Câmara. Até ao final do mês devemos 

estar em condições de lançar o concurso público. O que depende desta Câmara é o estabelecimento 

de prazos para apresentação de propostas. Depois da apresentação de propostas, esses prazos ainda 

são suspensos para dar resposta a, eventuais, erros e omissões, que venham a ser colocados pelos 

possíveis concorrentes. Finalmente é preciso requerer o visto prévio junto do Tribunal de Contas, 

quer para o empréstimo, quer para a obra pois o contrato ultrapassará o valor dos 350 mil euros. 

Tem como expetativa lançar a empreitada até ao final do ano; ------------------------------------------ 

 Sobre a questão dos terrenos já explicou várias vezes e volta a explicar. Um foi para expandir o 

armazém. Entretanto para felicidade do município surgiu o negócio com o LIDL. Quanto ao outro 
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terreno, vale a ferramenta das avaliações da Autoridade Tributária. Depois tem-se em conta a lei 

da oferta e da procura. Sobre os terrenos da Av. João Grave, para além de tudo o que já foi dito, 

foi colocada na equação uma outra condicionante que se prendia com o compromisso desta 

Câmara Municipal ter assumido, aliás por unanimidade, em fazer obras de infraestruturas nesses 

lotes. O valor de aquisição dos lotes para além de ser um compromisso anterior, teve em conta o 

valor patrimonial tributário dado pelas finanças e foi acrescentada essa componente que a Câmara 

Municipal já tinha decidido, relembro, por unanimidade, um custo aproximado de 50 mil euros 

para as infraestruturas e que constava nos orçamentos municipais aprovados; ------------------------ 

 Sobre a questão das candidaturas. Ainda bem que disse que a Câmara de Vagos é só projetos. 

Antes das obras têm, de facto, de existir projetos. Temos alguns projetos. Uns com mais 

maturidade do que outros, outros com mais prioridade e outros ainda com grau de complexidade 

superior a outros. Mas nunca por nunca poderemos ultrapassar a questão financeira, a chamada 

Lei dos Compromissos, que nos obriga a cumprir as regras de assunção de compromissos. A não 

ser que a senhora Vereadora apresente forma de aumentar as receitas da Câmara, sem ser, claro, 

aumentando os impostos aos vaguenses, sendo que dessa forma votaria contra; --------------------- 

A senhora Vereadora faz confusão com muitas coisas ditas. Nunca lhe disse que a Estrada dos 

Cardais era mais recente do que a Estrada da Gafanha da Boa Vista. Fez essa referência sim mas 

para a Estrada Florestal n.º 1 junto ao Parque de Campismo, onde há muitos anos alcatroamos e 

Ílhavo nunca alcatroou. É evidente que agora com o alcatroamento de Ílhavo o nosso já está em 

mau estado, mas vai ser requalificado em breve. A Estrada dos Cardais já está mal há 20 anos; --- 

 Quanto às candidaturas da CIRA não existem. O município não faz candidaturas à CIRA. A sr.ª 

Vereadora deveria informar-se melhor sobre estas matérias. O Município faz candidaturas e tem 

vários milhões de euros em candidaturas feitas, mas não é à CIRA, que não é nenhum programa 

operacional nem é entidade gestora de fundos comunitários. É, sim, mais uma entidade 

beneficiária tal como o município de Vagos; --------------------------------------------------------------- 

 Sobre as obras do município é irrelevante quem as faz, o importante é estarem feitas. Sobre a 

defesa do cordão dunar, achava que estava atenta aos documentos que são discutidos. Na prestação 

de contas de 2015, verifica que está lá uma obra da Câmara Municipal – Requalificação e defesa 

do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego. Foi uma obra 

que a senhora aprovou e que foi financiada a 100%. É mérito da Câmara Municipal. Coisa 

diferente é a obra da Polis, a reposição do cordão dunar. Aí a Câmara Municipal financiou, mas 

não foi dona da obra. Independentemente de quem é o pai da criança o que interessa é que as obras 

acontecem, não é por obra e graça do divino Espirito Santo. Tem certeza que a senhora Vereadora 

reconhece que este executivo tem sido competente, e mais do que competente, na articulação com 

todas as entidades e na forma como estas entidades tem olhado para o Município. Vejamos pelo 

número de visitas de membros do governo que tem decorrido no concelho de Vagos desde que é 

Presidente de Câmara. E muitos do partido da sr.ª Vereadora estiveram cá. E isso terá algum 

significado. Mas independentemente disso continuaremos a fazer o nosso trabalho tendo sempre 
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em mente a realização de obras mas não menos importante e, aliás, por ventura mais importante, 

reduzir a divida do município e não onerar os munícipes. ------------------------------------------------ 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Ceu Marques, para dizer: ----------------------------------------------------- 

 Gosta de arte e música, mas aqui na política gosta de objetividade. Por isso pede que seja objetivo 

e, valendo-se da sua experiencia política que tanto anunciou, respondesse qual é a previsão para a 

estrada Rines Sanchequias; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a questão do Município ter ou não financiamentos, a acusação tem sido sempre sobre a sua 

inabilidade e imaturidade para saber resolver os problemas do município. Essa tem sido sempre a 

acusação e está espelhada nas contas que o senhor Presidente prestou ainda recentemente; -------- 

 Sobre o pontão não respondeu e gostava de obter uma resposta objetiva; ----------------------------- 

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

O senhor Vice Presidente respondeu sobre o pontão. Informou que houve uma alteração que foi solicitada 

pela Câmara Municipal de Ílhavo, mas para a semana terá o projeto para poder ser apresentado. ------------ 

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

O senhor Presidente elucidou: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A previsão da obra Rines-Sanchequias é que seja iniciada até ao final do ano. Mais objetivo não 

entende como; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a questão da imaturidade. Se as contas refletem imaturidade então ainda bem. Porque reduzir 

a divida é ter boas contas e estando na Câmara há sete anos nunca o Município teve um montante 

de redução de divida tão grande. Se reduzir a divida é sinal de imaturidade gostava que o nosso 

país fosse mais imaturo. Que todas as gestões que passaram pela Câmara de Vagos fossem tão 

imaturas quanto esta, nomeadamente a gestão do CDS/PPP, que foi particularmente ruinosa. 

Tendo uma divida de 12,5 milhões de euros, sendo que desta importância cerca de 4 milhões de 

euros se deve ao processo Riavagos. Na altura não quiseram resolver de forma menos onerosa para 

o Município devolvendo a quantia que a entidade tinha pago mais os juros. Hoje o Município não 

estaria nesta situação financeira. -----------------------------------------------------------------------------  

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ceu Marques, interveio para dizer: ----------------------------------------------------- 

 Usando a expressão que lhe é tão cara de dar a criança ao pai e o pai à criança, faça o favor de dar 

o pai à criança no processo Riavagos. E o pai é o PSD. Diga o que disser e por mais vezes que 

repita uma mentira, ela não se torna numa verdade. O peso financeiro que a Câmara Municipal 

tem hoje deve-se ao PSD; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Foi chamada à Rua das Agras, a Soza. Nem tem palavras para descrever o que lá está. A população 

da freguesia que o viu nascer não merecia o que lá está feito, que nem se pode chamar de obra e 

que devia ter vergonha. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor Presidente clarificou: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Sobre a Rua das Agras a senhora vereadora falou mas não disse nada. Não percebe o que vai na 

sua cabeça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a paternidade ou não paternidade. Gosta mais de falar de futuro do que do passado. Embora 

o negócio Riavagos tenha sido iniciado pelo PSD poderia, em determinado momento, ter sido feito 

um acordo que o tribunal aconselhou sendo que a Câmara devolvia o dinheiro com os respetivos 

juros e finalizava o processo. Esta solução foi recusada pelo CDS o que veio acarretar um enorme 

prejuízo para o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A dr.ª Ana Maria Vasconcelos sugere que seja entregue cópia das últimas decisões do processo Riavagos 

para verificar se de facto é assim tão definitivo. Recorrentemente ouve pessoas dizerem que talvez houvesse 

outra via. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Vereador eng.º João Domingues, para dizer: ------------------------------------------------------------- 

 Não gosta muito de entrar nestas discussões mas sobre o processo Riavagos apraz-lhe dizer que 

devíamos ter vergonha de falar sobre isto, porque todos são culpados. Todos os que tiveram 

responsabilidades políticas. Desgraçadamente o último Presidente da Câmara também meteu uma 

argolada ao deixar de pagar os juros e fez disparar a divida. Nestas coisas todas ninguém se salva. 

O melhor é parar e assumir os erros. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.º 7 e n.º 8, de 31 de março e de 06 de abril de 2017, respetivamente. 

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

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos, não votou a proposta da ata n.º 07/2017 de 31 

de março, pois não esteve presente na reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo o senhor Presidente da Câmara, não votou a proposta da ata n.º 08/2017, de 06 de abril.  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 --------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação elaborada pelo GAP, que aqui se dá como reproduzida e fica anexa à presente ata, 

respeitante ao Orçamento Participativo 2017;-------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de abril de 2017: “ À reunião da CM ”. -------- 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de abril de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 482.324,29 € (Quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro euros e vinte e nove 

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

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 3 a 8 de abril – Nada a registar. ---------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 02 a 08 de abril; ------------------------------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

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

3.1. FILARMONICA VAGUENSE ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Ofício da Filarmónica Vaguense, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 de 

fevereiro de 2017, solicitando subsidio; -------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº31/MMD/2017, de 07 de março de 2017; ---------------------------------------- 

 Informações de compromisso LCPA nºs 1821 e 1822, no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) 

e no valor de 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros), respetivamente; ----------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de abril de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 28.500,00€ (vinte e oito 

mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3.2.GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS ------------------- 

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

 Ofícios da Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, de 13 de fevereiro e de 

12 de abril, ambos de 2017, solicitando subsidio; --------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº30/MMD/2017, de 07 de março de 2017; ---------------------------------------- 

 Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de abril de 2017, propondo que se atribuía 

o subsídio de 10.000,00€ (dez mil euros) para o ano 2017;  --------------------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 1824, no valor de 10.000,00€ (dez mil euros); ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de abril de 2017: “ À reunião de Câmara” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor 10.000,00€ (dez mil euros); 

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

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

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

4.1. FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO -------------------- 

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

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

Câmara Municipal em 06 de abril de 2017, solicitando a isenção de pagamento de taxas e 

autorização para interrupção temporária de trânsito; ----------------------------------------------------- 
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 Valor das taxas = 1.50 € (um euro e cinquenta cêntimos) (UAJ); -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 12 de abril de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À reunião de Câmara para ratificar”. ------------------------------------------------------ 

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

Sereno que isentou do pagamento das taxas. -------------------------------------------------------------------------

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

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

5 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA ----- 

5.1 OLIVIA OLIVEIRA DA MAIA --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Olívia Oliveira da Maia, de 12 de janeiro de 2017; --------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 04 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“§ 1º 

Dos factos: 

1. A senhora Olívia Oliveira da Maia, residente na Rua da Fonte, nº 620, em Marvão, freguesia 

de Covões, concelho de Cantanhede, contribuinte fiscal nº 172842441, veio requerer junto desta 

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

2. Tal ressarcimento, no valor de €215,00 (duzentos e quinze euros), corresponde ao valor dos 

danos sofridos na sua viatura, matrícula 46-OC-30, em virtude do seu filho, condutor do veículo, 

no dia 07/01/2017, pelas 15.05 horas, ter danificado o pneu traseiro direito num buraco 

existente na Rua Direita, em Salgueiro, Soza, no sentido Sul-Norte. 

3. Juntou à sua petição os documentos tidos por conveniente, designadamente a declaração 

prestada à GNR de Vagos, desse mesmo dia na presença dos factos, fotos dos danos e 

fatura/recibo da substituição do pneu, no montante referido no número anterior. 

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

pronunciou, em 17/01/2017, dizendo o seguinte: “Relativamente ao anteriormente exposto, 

confirmo a existência do referido buraco sem sinalização. O buraco já foi reparado”. 

5. Entretanto, e porque do processo não constava o Auto da GNR, mas apenas a Declaração, 

entendi por conveniente confirmar a veracidade das afirmações respeitantes à ocorrência. 

6. Assim, em 03/03/2017, desloquei-me à GNR, acompanhado do Sr. Adjunto do GAP, onde foi 

possível analisar o correspondente processo, com registo 7/2017. Analisado o Auto de 

Ocorrência, e trocadas impressões com os agentes policiais, foi possível confirmar que a GNR 

de Vagos esteve presente no local na altura da ocorrência, constatou a existência do buraco e 

os danos existentes na roda traseira da viatura. 
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§ 2º 

Do Direito 

7. 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 buraco na via 

pública, ou à sua sinalização, 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. 

8. 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”. 

9. 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. 

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. 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, e) O nexo de causalidade. 

§ 3º 

Caso em apreço 

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

a) Na data dos factos, 07/01/2017, na Rua Direita, em Salgueiro, existia um buraco na 

via pública, que não estava sinalizado; 

b) Tal buraco poderá ter originado os danos objeto do pedido da reclamante; 

c) A GNR de Vagos foi chamada ao local e constatou a existência dos danos; 

d) A estrada está sob a jurisdição do Município de Vagos. 
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13. Face ao exposto, existiu uma omissão do Município de Vagos na realização dos trabalhos 

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

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

14. 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 buraco ou se foi 

noutro sítio qualquer. 

15. Porém, pese embora não exista prova cabal que os danos na viatura foram consequência 

direta da passagem do veículo por aquele buraco, 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 buraco existente na 

via, presumindo-se assim a  culpa do Município de Vagos. 

16. 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 

17. Perante tudo o que atrás foi exposto, sou de parecer que a reclamante deve ser ressarcida 

pela autarquia dos danos causados no seu veículo, que se computam no valor de 215,00 € 

(duzentos e quinze euros).” 

 Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 06 de abril de 2017: “ À Reunião de Câmara, 

para dar cumprimento à informação técnica.” ------------------------------------------------------------ 

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

com base na informação técnica da UAJ, de 04 de abril de 2017. ------------------------------------------------- 

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

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

6 – POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A. – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA 

DUNAR – 3ª FASE – APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO ------------------------------------ 

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

 Oficio apresentado por Polis Litoral Ria de Aveiro, em 16 de janeiro de 2017, solicitando a 

“aprovação do projeto de execução acima referido” e bem assim certidão em como “não é 

necessária a constituição de servidões administrativas sobre prédios de terceiros nem 

expropriação de terrenos”; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPP, de 04 de abril de 2017; ------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 10/2017, de 20 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

15 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de abril de 2017, “À Reunião da CM” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e bem assim certificar o 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1. ADEQUAÇÃO DAS HABITAÇÕES EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO NOS 

DOIS BAIRROS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VAGOS – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES E 

BAIRRO DA CORREDOURA --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de abril de 2017, propondo: “que à inquilina que 

reside sozinha, no apartamento de tipologia T4, no rés-do-chão, no Bairro da Corredoura, seja 

proposto a transferência para um apartamento de tipologia T2, no 1º andar, atualmente em 

situação de devoluto, no mesmo bairro social. 

Entende-se adequado que a família composta por cinco elementos, atualmente a residir num 

apartamento de tipologia T2, seja transferida para o apartamento de Tipologia T4, no Bairro da 

Corredoura. 

Ou, ainda, e caso esta permuta não seja possível, que às inquilinas que residem no Bairro Dr. 

Pedro Guimarães, em apartamentos de Tipologia T3, sendo o agregado familiar composto apenas 

por duas pessoas, seja proposto a transferência, e uma delas aceite esta permuta, para o 

apartamento de tipologia T2, onde atualmente reside a família de cinco elementos.” --------------- 

 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de abril de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a família composta por cinco elementos, 

atualmente a residir num apartamento de tipologia T2, seja transferida para o apartamento de 

Tipologia T4, no Bairro da Corredoura. --------------------------------------------------------------------- 

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

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



 
 

Ata n.º 10/2017, de 20 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

7.2. BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO - MARIA JULIA DE JESUS GRAÇA ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Júlia de Jesus Graça, de 10 de novembro de 2016, a solicitar “que seja 

feita a transferência do contrato da habitação social onde reside, para seu nome, uma vez que o 

mesmo ainda se encontra em nome do falecido marido João Duarte de Almeida Grave.” --------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de abril de 2017, propondo: “que a Câmara 

Municipal autorize a alteração da titularidade do Contrato de Arrendamento, para o nome da 

viúva do anterior arrendatário e a assinatura do respetivo Contrato.” ------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de abril de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da titularidade do contrato de 

arrendamento, para o nome da senhora Maria Júlia de Jesus Graça viúva do anterior arrendatário. --------- 

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

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

7.3. BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO – PALMIRA ARLINDA FIGUEIREDO ------------------------------------------- 

 Requerimento de Palmira Arlinda Figueiredo, de 03 de março de 2017, a solicitar “a passagem da 

titularidade de referido contrato para seu nome” bem como “atualização da renda social “ --------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de abril de 2017, propondo: “que a Câmara 

Municipal autorize a alteração da titularidade do Contrato de Arrendamento, para o nome da 

viúva do anterior arrendatário e a assinatura do respetivo Contrato.” -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de abril de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a titularidade do Contrato de Arrendamento, 

para nome da senhora Palmira Arlinda Figueiredo viúva do anterior arrendatário. ----------------------------- 

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

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



 
 

Ata n.º 10/2017, de 20 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

17 

7.4. BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES E BAIRRO DA CORREDOURA - ATUALIZAÇÃO DAS 

RENDAS SOCIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de abril de 2017, propondo: “a atualização das 

rendas sociais, a partir do dia 1 de junho de 2017, nos dois Bairros Sociais – Bairro da 

Corredoura e Bairro Dr. Pedro Guimarães, para os valores informados nas Grelhas em anexo” 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de abril de 2017: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atualizar as rendas sociais conforme proposta da técnica 

superior de Serviço Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – COMPARTICIPAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA PRID – DECLARAÇÕES – 

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

 Presente proposta do senhor Presidente da Câmara que a seguir se transcreve: 

“Proposta 

Para efeitos do disposto no nº 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

proponho à Câmara Municipal a ratificação das seguintes declarações prestadas em 11 de abril 

de 2017, às entidades do concelho, respeitantes à comparticipação financeira da Câmara 

Municipal nos processos de candidatura ao PRID – Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas: 

a) Requalificação do Parque de Jogos José Maria Neto, a apresentar pela Juveforce – Associação 

Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos. Caso a candidatura venha a ser aprovada, a Câmara 

Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução das respetivas obras, no montante 

de 40% do valor elegível não comparticipado, até ao montante máximo de 40.000,00 (quarenta 

mil) euros; 

b) Reabilitação da iluminação dos recintos de jogos e das águas sanitárias dos balneários, a 

apresentar pelo Grupo Desportivo de Calvão. Caso a candidatura venha a ser aprovada, a 

Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução das respetivas obras, no 

montante de 40% do valor elegível não comparticipado, até ao montante máximo de 40.000,00 

(quarenta mil) euros; 

c) Reabilitação da cobertura, da drenagem das águas pluviais do pavilhão e de pisos de recintos 

desportivos, a apresentar pelo Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação – Núcleos 
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de Vólei e Ténis de Mesa. Caso a candidatura venha a ser aprovada, a Câmara Municipal de 

Vagos compromete-se a financiar a execução das respetivas obras, no montante de 40% do valor 

elegível não comparticipado, até ao montante máximo de 40.000,00 (quarenta mil) euros; 

d) Requalificação dos Lagos, a apresentar pela Associação Desportiva e Cultural Sosense. Caso a 

candidatura venha a ser aprovada, a Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a 

execução das respetivas obras, no montante de 40% do valor elegível não comparticipado, até 

ao montante máximo de 40.000,00 (quarenta mil) euros; 

e) Reparação do Polidesportivo de Santa Catarina, a apresentar pela Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina. Caso a candidatura venha a ser aprovada, a Câmara 

Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução da respetiva obra, no montante de 

12.000,00 (doze mil) euros; 

f) Requalificação do Campo de Futebol Pinheiro Manso, a apresentar pela Associação Desportiva 

e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos. Caso a candidatura venha a ser aprovada, a 

Câmara Municipal de Vagos compromete-se a financiar a execução da respetiva obra, até ao 

montante de 130.000,00 (cento e trinta mil) euros. 

-------- Vagos, 12 de abril de 2017. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar as 

declarações propostas pelo senhor Presidente da Câmara, em 11 de abril de 2017, às entidades supra. ----- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1– REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA- PROCESSO 

Nº E05/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------- 

 E-mail da empresa Green trace – Architecture, de 01 de abril de 2017, solicitando uma prorrogação 

de prazo de quinze dias, em virtude das condições climatéricas adversas que ocorreram durante a 

obra; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 03 de abril de 2017, concluindo que poderá ser concedida a prorrogação 

de prazo requerida, 15 dias (até 17/04/2017), de forma graciosa, devendo ser apresentado o 

respetivo plano de trabalhos modificado; ------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 03 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: “Tendo em conta a 

informação presente pela fiscalização da obra, deixo à consideração a aceitação do novo prazo 
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para terminar a empreitada. Se for aceite a prorrogação solicitada deve ser notificado o 

empreiteiro a apresentar o novo plano de trabalhos; ---------------------------------------------------- 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de abril de 2017: “ Aceite-se conforme 

e nos termos da informação. À Reunião da CM para ratificar.” ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – NATALIA COSTA MARGARIDO – PROC.º 25/14 – E.N. 109, Nº212 – CANTO DE CALVÃO – 

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

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

 Requerimento de Natália Costa Margarido e José Manuel da Silva Papel, de 15 março de 2017, 

solicitando a junção de vários elementos; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 05 de abril de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 06 de abril de 2017 concluindo: “o projeto de legalização reúne condições 

para ser submetido a deliberação da Exmª CM quanto à legalização e licenciamento das obras 

corretivas. Tendo em conta estas ultimas, não deverá ser deliberado quanto à autorização de 

utilização (nº 2 do artigo 36º do RMUE)” ----------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização com realização de obras, ficando 

excluída a aprovação da autorização de utilização. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

Quando eram 12 horas e 20 minutos ausentou-se, definitivamente, da sala de reuniões a senhora Vereadora, 

Dulcínia Sereno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – JOÃO MIGUEL ROCHA – PROC.º 24/11 – CHOCA DO MAR – CALVÃO – DECLARAÇÃO 

DE COMPATIBILIADDE -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Miguel Rocha e Mónica Cristina Bolais Oliveira, datado de 09 de fevereiro 

de 2017, a solicitar “declaração de compatibilidade com uso industrial do título de habitação com 

a atividade de fabricação de cerveja (CAE 11050) ”; ---------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 08 de março de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 03 de abril de 2017, concluindo: -------------------------------------------------- 

“ Face às declarações do requerente e ao termo de responsabilidade do técnico, de submeter à 

Exmª CM, para deliberação quanto à declaração de compatibilidade requerida.” ----------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a compatibilidade do título de habitação com a 

atividade industrial requerida (Fabricação de cerveja - CAE 11050). --------------------------------------------- 

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

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

3 – CÉSAR MÁXIMO DOS SANTOS – PROC.º 137/03  – RUA 5 DE OUTUBRO – SANTO ANDRE 

DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de César Máximo dos Santos, de 27 de janeiro 2017, solicitando a junção de 

certificado energético; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 01 de fevereiro de 2017; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 23 de março de 2017, concluindo: “Tendo em consideração: - A aprovação 

do projeto de arquitetura em 12/10/11; - Os pareceres jurídicos nºs 93/SJ/2016 e 10/SJ/2016 

(transitar o processo para o regime da legalização); - Que está concluída a apreciação técnica 

do processo de legalização das obras de alteração e ampliação de moradia e anexos; Será de 

submeter o referido pedido de legalização de obras e de autorização de utilização para 

deliberação da Exmª CM, nos termos do nº 2 do art.º 34º e 4 do art.36º do RMUE. À Consideração 

superior.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de abril de 2017:“À Reunião da 

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

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

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

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

 A informação técnica de 01 de fevereiro de 2017, e a informação supra da CDGU; --------------------- 

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

adaptação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  ------------------------------------------------- 

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

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

do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar 

cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do referido RMUE. ---------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PDM DE VAGOS – ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO - SISTEMA INDUSTRIAL 

RESPONSAVEL (DL 169/2012, DE 01 DE AGOSTO) --------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 12 de abril de 2017, anexando a proposta de alteração por adaptação ao 

PDM de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.ª João Paulo Sousa, de 18 de abril de 2017:“À Reunião 

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

A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do PDM por  adaptação  

e remeter  à Assembleia Municipal de Vagos, e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – PDM DE VAGOS – ALTERAÇÃO - REGIME DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONOMICAS (DL 165/2014, DE 05 NOVEMBRO) ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 12 de abril de 2017, anexando um documento com fundamentação para 

alteração ao Plano Diretor Municipal de Vagos e propondo submeter a proposta de alteração a um 

período de discussão pública de no mínimo 15 dias; ------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.ª João Paulo Sousa, de 18 de abril de 2017:“À Reunião 

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

A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de alteração ao PDM a 

um período de discussão pública de 15 dias. Mais deliberou, no caso de não se registarem quaisquer 

participações, remeter o assunto para a Assembleia Municipal.---------------------------------------------------- 

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

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

6 – ANDRE GONÇALO DIAS PEREIRA - PROC. º Nº1/17 – PRAIA DA VAGUEIRA - 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de André Gonçalo Dias Pereira, de 7 de março de 2017; ------------------------------- 

 Informação da DGU, de 11 de abril de 2017, concluindo que não se vê inconveniente no 

loteamento pretendido; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 12 de abril de 2017, concordando com a informação supra; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de abril de 2017:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento da operação de loteamento 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para colocar as seguintes questões: ------- 
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 Na rua João M C da Rocha porque é que até à rua Máximo Loff existem passeios e depois não? 

Como é que é possível levantar uma estrada 30 cm? 

 Existe um buraco na curva que dá entrada para a Rua Dr. Eurico de Matos. 

 Faltam placas a dizer que existem passadeiras elevadas. 

 Porque é que uns têm passeios de cimento e outros de alcatrão? 

 Na casa da Muxacha o telhado já caiu e o reboco qualquer dia também cai, o que coloca em perigo 

as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara, prestou todos esclarecimentos que entendeu convenientes e deu indicações 

para que do último ponto fosse dado conhecimento ao Gabinete Municipal de Proteção Civil. --------------- 

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

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 13 horas.  ----------------------- 

 


