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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 15/2016, de 21 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de julho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e quatro minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, 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, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. -------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para agradecer a presença dos membros da Junta de Freguesia de 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo, senhor Presidente da Junta de Freguesia Albano Manuel Jesus 

Gonçalves e senhor Licínio Ramos. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves para informar que no próximo dia 

01 de agosto irá ter inicio a obra de Requalificação de Pontões em Fonte de Angeão. --------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques para questionar: ------------- 
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Uma vez que foi proposta a contratação de serviços de arquitetura, alegadamente para requalificar 

os centros das Freguesias, o que está o senhor Presidente a pensar fazer especificamente em Fonte 

de Angeão? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O senhor Presidente da Câmara informou que pretendem requalificar o largo da igreja, requalificar 

a estrada de Rines à Parada de Cima e também o espaço entre a escola e o CRAC. ------------------ 

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, perguntou ainda, quanto 

pagou a Câmara Municipal pelo terreno da igreja de Fonte de Angeão e quanto pagou também o 

Presidente da Junta de Freguesia por metade desse terreno? -------------------------------------------- 

 Sobre esse assunto o senhor Presidente da Câmara referiu que tem uma ideia mas não tem números 

concretos porque foi uma situação do mandato anterior. ------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz para perguntar quantos 

arquitetos trabalham na Câmara Municipal. Porque não podem estes fazer o trabalho referenciado 

para o arquiteto contratado? Saber quais os critérios aplicados para a seleção do mesmo? --------- 

 O senhor Presidente informou que são 3 arquitetos, 2 ligados às obras particulares e 1 na Divisão 

de Planeamento e Projetos. -----------------------------------------------------------------------------------  

A seleção do arquiteto teve a ver com o facto de o mesmo já ter trabalhado na Câmara Municipal 

no âmbito de um estágio do PEPAL e os serviços terem apreciado o seu trabalho. ------------------ 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, para esclarecer: ------------------------------- 

Sobre o facto de por vezes se falar que os lugares sujeitos a concurso público, já estão pré-

destinados, relembra que nos últimos 3 procedimentos concursais, públicos, para admissão de 

técnicos superiores nas áreas da Biblioteca, do Desporto e da Ação Social, não foram selecionados 

os trabalhadores que se encontravam ao serviço da Câmara em regime de prestação de serviços, 

mas outros, que resultaram da classificação final do procedimento. ------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para intervir também sobre o assunto 

dos critérios de seleção, concretamente o PEPAL. -------------------------------------------------------- 

Fez ainda um pequeno sumário sobre a sua intervenção para clarificar: ------------------------------- 
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o O problema dos concursos tem a ver com transparência, e não qualificou se havia ou não 

falta de transparência no referido concurso; ----------------------------------------------------- 

o Vincou que o processo de escolha dos estagiários lhe parece um processo bem feito; ---- 

o Num determinado concurso público com vários candidatos, o candidato que fica em 

primeiro lugar, não significa que num outro concurso com outros candidatos, fique na 

mesma posição. Por isso, em qualquer momento, para qualquer cargo, devemos sempre 

fazer a avaliação dos candidatos e respetiva seriação, independentemente de haver 

candidatos repetidos que noutros concursos tenham ficado bem posicionados. ------------ 

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

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 20 de julho de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 305.496,65 € (trezentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis euros e sessenta e cinco 

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

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

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 
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Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 30 

de junho a 14 de julho de 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – TORNEIO DE FUTEBOL 

DE PRAIA 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 15 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: -------- 

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Always Young ADRC, doravante designada por AYADRC, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela AYADRC de 23 de julho a 7 de agosto de 2016 – 

“Torneio de Futebol de praia 2016” tem caráter pontual e que, apesar de não 

ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não 

comprometeu o apoio a atribuir com vista à organização da atividade; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e 

projetos pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os 

valores de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Always 

Young ADRC, o seguinte apoio: 
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Nome da 

Associação 

Apoio logístico Apoio financeiro 

AYADRC 

 

- Limpeza e preparação do campo de 

jogos 

- Disponibilização de ponto de 

eletricidade e de ponto de água junto 

ao recinto: 

- Construção de bancos de suplentes em 

madeira 

- Cedência de material promocional – 

promoflags 

775,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 3960, no valor de 775,00 € (setecentos e setenta e cinco 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2016: “À Reunião da C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 775,00 € (setecentos e 

setenta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

6.2. GRUPO CÉNICO ARLEQUIM – MUSEU DO BRINCAR ----------------------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Cénico Arlequim, de julho de 2016, solicitando a revisão do 

Protocolo de Cedência do Palácio de Valdemouro para o Museu do Brincar; -------------- 

 Informação da UAJ, de 18 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 
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“Relatório de análise 

Analisado o pedido da entidade supramencionada, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 7.º 

do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, Nº 205, de 23 de outubro de 2013, sob o Regulamento n.º 405/2013, adiante 

designado por RECSARH, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Pretende o Grupo Cénico Arlequim a revisão do protocolo de cedência do 

Palácio de Valdemouro para o Museu do Brincar, outorgado em 6 de outubro 

de 2011, com os seguintes objetivos: 

a) Seja concedido um apoio financeiro extraordinário, no montante de 

35.000,00 euros; 

b) Seja concedido um apoio financeiro mensal regular, no montante de 

3.000,00 euros, destinado a cobrir as despesas do bom e regular 

funcionamento do Museu do Brincar, bem como a gratuitidade inerente ao 

protocolo; 

c) Seja consentida a ocupação das instalações do 1º andar do Palácio de 

Valdemouro. 

2. Analisada a pretensão, e respetiva documentação de suporte, designadamente 

o Relatório de Contas de 2015, constata-se o seguinte: 

a) A despesa de 2015 ultrapassou os 63.000,00 euros, das quais cerca de 54% 

correspondem a despesas com pessoal (3 colaboradores) e o restante a 

despesas de funcionamento. 

b) A receita de 2015 foi de cerca de 36.000,00 euros, proveniente 

fundamentalmente da bilheteira, loja, aniversários e IEFP. 

c) O Grupo Cénico Arlequim contraiu um empréstimo, do montante de 

25.000,00 euros, junto da Caixa de Crédito Agrícola de Vagos. 

d) O parecer do Conselho Fiscal informa que a Demonstração de Resultados 

e o Balanço traduzem a correta situação financeira da associação, 

apresentando o Grupo Cénico Arlequim um saldo negativo de 32.086,63 

euros, que foi suportado pelo referido empréstimo, e que tal facto deveu-se 

ao “crescimento vertiginoso do projeto do Museu do Brincar que implicou 

uma grande aposta no quadro de pessoal e de promoção do projeto”. 

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

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

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

parceiras, entendo que a informação constante do processo e o conhecimento 

da intervenção do Grupo Cénico Arlequim, consubstanciado no serviço público 
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denominado Museu do Brincar, permitem concluir que se encontram 

preenchidos os requisitos necessários para a atribuição do subsídio. 

4. Por sua vez, tendo surgido a dúvida quanto à sede da associação para efeitos 

de cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 2º, do RECSARH, da análise do 

processo constata-se que a sede do Grupo Cénico Arlequim é o Palacete 

Visconde de Valdemouro, RC, Largo Branco de Melo, em Vagos. Com efeito, a 

associação tinha a sua sede registada em Ílhavo e por deliberação da 

Assembleia Geral de 2 de novembro de 2013 alterou-a para Vagos. Existe já um 

certificado provisório de admissibilidade da alteração, com validade até 

07/10/2016. 

Face o exposto, cumpre-me informar o seguinte: 

a) Não vejo inconveniente que Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do 

RECSARH delibere atribuir um subsídio ao Grupo Cénico Arlequim, para fazer 

face à atual situação financeira da associação; 

b) Quanto ao subsídio fixo mensal, sou de parecer que, de momento, não estão 

reunidas as condições para a sua atribuição, devendo-se aguardar pela 

conclusão do registo definitivo da sede, sem prejuízo de mais informação 

detalhada sobre os custos e proveitos do Grupo Cénico Arlequim.”; ------------ 

 Informação de Compromisso n.º 4009, no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros); ------- 

 Despacho da senhora Vereador, Dulcínia Sereno, de 18 de julho de 2016: “À reunião de 

Câmara. Proponho a atribuição de um subsídio de € 30.000”. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário, no valor de 

30.000,00 € (trinta mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.1 ESPLANADA – PRAIA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------- 

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

 Requerimento de Esplanada Vagueira, Ldª, de 13 de junho de 2016, solicitando que o 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «ESPLANADA», sito na 

Praia da Vagueira, seja alargado como segue: --------------------------------------------------- 

o De segunda a sexta -feira, sábado e domingo, das 02H00M às 04H00M, durante 

a época balnear; --------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 04 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 
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“Considerando que: 

1. Em 13/06/2016 o requerente Esplanada Vagueira, Lda., titular explorador do 

estabelecimento denominado "ESPLANADA”, sito na Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, solicitou à Câmara Municipal o 

alargamento de horário de funcionamento para todos os dias, de 25 de junho a 

25 de setembro de 2016 (época balnear), das 02h00 às 04h00 do dia seguinte; 

2. O processo se encontra devidamente instruído; 

3. O estabelecimento supramencionado é um equipamento de praia com o 

Contrato de Concessão n.º COS-2012-0040, valido até 31/12/2021; 

4. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização e 

funcionamento n.º 9/2005, destinado a restauração e bebidas; 

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

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

6. O parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora é favorável; 

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

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

deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento 

aos pressupostos do parecer à GNR.”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de julho de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.2 CANTO DA SEREIA – PRAIA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO - 

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

 Requerimento de Dunas Secretas Unipessoal, Ldª, de 20 de junho de 2016, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «CANTO DA 

SEREIA», sito na Praia da Vagueira, seja alargado como segue: ---------------------------- 

o De segunda a sexta-feira, domingos e feriados, das 02H00M às 04H00M, 

durante a época balnear; ----------------------------------------------------------------- 
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o Todos os sábados, das 02H00M às 06H00M do dia seguinte, durante a época 

balnear ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 05 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que: 

1. Em 20/06/2016 o requerente Dunas Secretas Unipessoal, Lda., titular 

explorador do estabelecimento denominado "CANTO DA SEREIA”, sito na 

Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, solicitou à Câmara 

Municipal o alargamento de horário de funcionamento, a vigorar durante a 

época balnear, nos seguintes termos: 

a) Todas às 2as, 3 as, 4 as, 5 as, 6 as feiras, domingos e feriados, das 02h00 

às 04h00 do dia seguinte,  

b) Todos os sábados, das 02h00 às 06h00 do dia seguinte; 

2. Nos termos do Anexo I, da Portaria n.º 154-C/2016, de 1 de junho, a duração 

da época balnear para as praias do Concelho de Vagos é de 25 de junho à 11 

de setembro de 2016; 

3. O processo se encontra devidamente instruído; 

4. O estabelecimento supramencionado é um equipamento de praia com o 

Contrato de Concessão n.º COS-2013-0006, valido até 31/12/2020; 

5. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 

22/2014, destinado a apoio de praia completo com bar; 

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

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

7. O parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora é favorável “até às 

04h00 do dia seguinte, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e 

feriados, de 25 de junho a 11 de setembro de 2016.  

 Mais refere que “no que respeita à concessão até às 06h00 da manhã esta Junta 

não se opõe, mas será da responsabilidade da Câmara, dado que tem havido 

muitas reclamações motivadas por pessoas que mesmo depois das 04h00 ficam 

por ai alcoolizadas, (…), a causar distúrbios, quando os pescadores da Arte 

Xávega vão para o mar +/- às 05h00 da manhã”;  

8. Não existem registos, nesta Câmara Municipal, de reclamações sobre o referido 

estabelecimento. 

Perante o exposto, e considerando o parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa 

Hora, cumpre-me informar o seguinte; 
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 Não se vê inconveniente no deferimento da pretensão para todas às 2as, 3 as, 4 as, 

5 as, 6 as feiras, sábados, domingos e feriados, das 02h00 às 04h00 do dia seguinte, 

durante a época balnear, no entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o 

alargamento de horário de funcionamento aos pressupostos do parecer à GNR; 

 O pedido de alargamento de horário de funcionamento para todos os sábados 

até às 06h00 do dia seguinte, durante a época balnear, deve ser indeferido, com base 

no disposto no n.º 2, do artigo 3.º, do Regulamento dos Horários de Funcionamento 

dos Estabelecimentos do Município de Vagos, por força do parecer desfavorável da 

Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora. 

Previamente à intenção de indeferimento, dever-se-á proceder à audiência prévia dos 

interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.”; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de julho de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, o seguinte: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Deferir o requerido no que respeita ao horário de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e 

feriados, das 02H00M às 04H00M, durante a época balnear; ------------------------------------------- 

2. Notificar o requerente, nos termos do art. 121º do CPA, para se pronunciar, querendo, sobre a 

intenção de indeferir o requerido no que respeita a todos os sábados, das 04H00M às 06H00M do 

dia seguinte, durante a época balnear ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.3 CAIS DO MOLIÇO – VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento de Benvindo Pereira Silva Ferreira, de 13 de junho de 2016, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «CAIS DO 

MOLIÇO», sito em Vagos, seja alargado como segue: ---------------------------------------- 

o “Dia 16 de julho de 2016 (sábado), das 02h00 às 05h00 do dia seguinte, para 

realização de jantar de aniversário”; ------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que: 
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1. Em 14/07/2016, o requerente Benvindo Pereira Silva Ferreira, titular 

explorador do estabelecimento supramencionado, solicitou à Câmara 

Municipal o alargamento de horário de funcionamento para o estabelecimento 

denominado “Cais do Moliço”, sito Vagos, para o dia 16 de julho de 2016 

(sábado), das 02h00 às 05h00 do dia seguinte, para a realização de jantar de 

aniversário; 

2. O estabelecimento supramencionado possui autorização de utilização para o 

fim a que se destina; 

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

estabelecimento em causa; 

4. O referido estabelecimento se encontra situado no Cais das Folsas Novas; 

5. O evento tem caráter pontual; 

6. Não existem reclamações sobre o estabelecimento em causa. 

Por tudo o exposto, propõe-se a dispensa da audição à junta de freguesia de Vagos e 

Santo António e à Guarda Nacional Republicana, assim como o deferimento da 

pretensão. 

No entanto, aquando o levantamento da autorização de alargamento de horário de 

funcionamento, o requerente deverá ser informado que, no futuro, o pedido deverá ser 

formulado com 15 dias úteis de antecedência, sob pena de indeferimento.”; -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2016: “Deferido 

conforme e nas condições da informação. 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. ----------------------------------- 

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.4  – KANIMAMBO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – INDEFERIMENTO ------------ 

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

 Informação da UAJ, de 15 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“No seguimento do deliberado em reunião camarária de 16/06/2016, procedeu-se à 

audição prévia do interessado face à intenção de indeferimento do pedido de 

alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento denominado 

“Kanimambo”, para todos os dias dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2016 

(época balnear), até às 04h00 do dia seguinte, conforme requerimento entrado nos 

serviços municipais em 03/05/2016. 
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Esgotado o prazo da audição prévia, não foi apresentada qualquer reclamação, pelo que 

deverá a pretensão ser indeferida com base na informação técnica de 25/05/2016, 

designadamente em virtude do parecer desfavorável da junta de freguesia da Gafanha 

da Boa Hora.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de julho de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o alargamento de horário requerido. ------------ 

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

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

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

8.1 JOÃO DOMINGUES CRISTO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Domingues Cristo, de 28 de junho de 2016; ------------------------- 

 Informação da UAJ, de 04 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“1. No seguimento da informação técnica de 03/05/2016, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida, e cuja cópia se anexa, foi notificado o senhor João Domingues 

Cristo, residente na Rua da Senhora, nº 731, 3840-421 Vagos, para dizer o que se lhe 

oferecesse sobre a intenção de indeferimento da sua pretensão, com base na referida 

informação. 

2. Em resposta a essa notificação, veio o senhor João Domingues Cristo, por carta 

datada de 28/06/2016 e entrada nos serviços municipais em 01/07/2016, anexar ao 

pedido de ressarcimento de danos a Participação de Acidente, elaborada pela GNR de 

Vagos, que terá ido ao local após o acidente. Faz referência à eventual incoerência no 

requerimento inicial, de 03/11/2015, e refere também que no dia 05/02/2016 a causa do 

acidente foi corrigida pela Câmara Municipal de Vagos. 

3. Analisada a Participação de Acidente elaborada pela GNR de Vagos, constata-se que 

o seu teor corresponde à Declaração/Informação prestada a essa força policial, em 

06/08/2015. 

4. Do exposto resulta que o senhor João Domingues Cristo não apresenta 

informação/documentação que permita alterar a intenção de indeferimento, objeto de 

notificação. 

5. Com efeito, e conforme consta da atrás citada informação técnica de 03/05/2016, não 

é possível assegurar objetivamente que houve um nexo de causalidade entre a conduta e 

os danos, e como tal afirmar que o pneu e a jante da viatura foram danificados ao passar 
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por cima daquele sumidouro ou se foi noutro sítio qualquer, bem como quando tal terá 

acontecido. 

6. Não existe assim prova cabal que os danos na viatura foram consequência direta da 

passagem do veículo por aquele sumidouro, porquanto: 

a) O reclamante não chamou a GNR de Vagos ao local para participar o 

sinistro, pese embora tenha feito a participação do incidente a essa entidade, nesse 

mesmo dia; 

b) O orçamento para a reparação dos danos é de 07/09/2015, ou seja, foi 

elaborado 1 mês após o alegado incidente; 

c) O pedido (inicial) de ressarcimento dos danos é apresentado à Câmara 

Municipal em 03/11/2015, ou seja, cerca de 3 meses após o alegado incidente; 

d) O reclamante não apresenta quaisquer fotografias do incidente, a qualquer 

título (seja da viatura no local, dos danos no pneu, na jante, etc); 

e) O reclamante não apresenta quaisquer testemunhas. 

Perante tudo o que atrás foi exposto, entendo que não há fundamento 

de facto nem de direito para alterar a intenção de indeferimento, pelo 

que, sou de parecer que o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado pelo Senhor João Domingues Cristo deverá ser 

indeferido, com base na informação técnica, de 03/05/2016.”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 06 de julho de 2016: “À reunião de 

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

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

apresentado, com base na informação técnica da UAJ, de 03 de maio de 2016. --------------------------------- 

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

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

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

8.2 ALCIDES FERNANDO DOS SANTOS ------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Alcides Fernandes dos Santos, de 30 de julho de 2016; ------------------ 

 Informação da UAJ, de 05 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“1. No seguimento da informação técnica de 13/05/2016, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida, e cuja cópia se anexa, foi notificado o senhor Alcides 

Fernando dos Santos, residente na Alameda Prior Sardo, nº 51, lote 15, 3830-551 

Gafanha da Nazaré, para dizer o que se lhe oferecesse sobre a intenção de indeferimento 

da sua pretensão, com base na referida informação. 
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2. Em resposta a essa notificação, e resumidamente, veio o seu mandatário, Dr. Vitor 

Ribeiro Guedes, por documento registado nos serviços municipais em 01/07/2016, expor 

o percurso efetuado pelo sinistrado Augusto Santos no dia do acidente, concluindo que 

o mesmo não teve como se aperceber de que no Pontão em causa o piso se encontrava 

abatido e que, do auto de participação de acidente de viação, resulta que as grades que 

se encontravam antes do pontão, atento o sentido do sinistrado, estavam deitadas no 

chão, pelo que o sinistrado não tinha como se aperceber da existência do abatimento, 

nem sequer de qualquer sinalização prevenindo o mesmo. 

3. Contudo, salvo melhor opinião, não é apresentada informação/documentação, ou 

qualquer prova adicional, que permita alterar a intenção de indeferimento, objeto da 

notificação. 

4. Com efeito, e conforme consta da atrás citada informação técnica de 13/05/2016, toda 

a documentação e informação constante do processo excluem qualquer ilicitude e culpa 

por parte do Município de Vagos, e como tal fica excluído qualquer nexo de causalidade, 

porquanto: 

a) 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. 

b) O acidente aconteceu no dia 03/03/2016; 

c) A Rua de São Tomé/Rua da Fonte estava cortada ao trânsito nos dois 

sentidos, desde 29/02/2016, sendo que: no sentido Rines-Covão do Lobo, estava cortada 

no cruzamento com a Rua da Escola e M598, no início da Rua da Fonte; no sentido 

Covão do Lobo-Rines, estava cortada no entroncamento com a Travessa do Moita, no 

início da Rua de São Tomé. 

d) A circulação viária junto ao local do perigo (zona de rebaixamento do piso) 

foi impedida em 29/02/2016, com a colocação de grades de vedação em toda a faixa de 

rodagem, e em ambos os sentidos. 

e) O traçado da via que integra o local de perigo é uma reta; 

f) No momento do acidente as condições atmosféricas eram de bom tempo, com 

boa visibilidade; 
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5. Ora, a Câmara Municipal de Vagos ao proceder ao “corte” da estrada municipal, 

com sinalização e barreiras adequadas, bem como ao colocar as grades de proteção e 

de interrupção/impedimento de circulação junto ao local de perigo, fez as diligências 

necessárias e convenientes por forma a evitar qualquer acidente em consequência do 

rebaixamento da via. 

6. Por outro lado, e mesmo que o sinistrado tenha circulado por outra via - que não pelos 

cruzamento/entroncamento atrás referidos na alínea c), do nº4 - atendendo às grades de 

proteção colocadas junto ao local de perigo, ao traçado da via (reta) e às condições 

meteorológicas e ambientais (bom tempo e visibilidade boa), o mesmo poderia fazer 

parar o seu motociclo no espaço livre e visível à sua frente, evitando assim o acidente. 

7. Assim, entendo que qualquer responsabilidade civil extracontratual a imputar ao 

Município de Vagos terá de ser determinada pelo tribunal, por força do estatuído no nº1, 

do artº 570º, do Código Civil. 

Por tudo o que atrás foi exposto, não há fundamento de facto nem de direito para 

alterar a intenção de indeferimento, pelo que sou de parecer que o pedido de 

ressarcimento de danos apresentado pelo senhor Alcides Fernando dos Santos deverá 

ser indeferido, com base na informação técnica, de 13/05/2016.”; ------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 07 de julho de 2016: “À reunião de 

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

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

apresentado, com base na informação técnica da UAJ, de 13 de maio de 2016. --------------------------------- 

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

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

9 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – MUNICIPIO DE VAGOS/SERVIÇO DE AÇÃO 

SOCIAL – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS/SERVIÇO DE PSICOLOGIA E 

ORIENTAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Ação Social, de 04 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------- 

“Há mais de uma década vem sendo estabelecido um regime informal de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Vagos (CMV) e o Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV) na Avaliação 

Psicológica e acompanhamento psicoterapêutico de alunos, especificamente através do Serviço 

de Ação Social da CMV e do Serviço de Psicologia e Orientação do AEV. 

De harmonia com as funções do Serviço de Ação Social da CMV explanadas nas alíneas o) e p) 

do artigo 12º do Despacho n.º 5315/2014, de 15 abril, que define a Organização dos Serviços 
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Municipais e a estrutura nuclear do serviço municipais e atribuições e competências das 

respetivas unidades orgânicas, prevê-se: 

o) Realizar avaliação e intervenção psicológicas na comunidade escolar e comunidade 

carenciada em geral; 

p) Colaborar com as equipas interdisciplinares e interinstitucionais na avaliação e diagnóstico 

das situações sinalizadas no âmbito da Psicologia; 

De harmonia com o Decreto-Lei nº190/91, de 17/05 criam-se os Serviços de Psicologia e 

Orientação e estabelecem-se as atribuições e competências destes serviços. Os SPO são serviços 

especializados de apoio educativo, integrados na rede escolar, que articulam com as estruturas 

de orientação educativa das escolas e com outros serviços locais para promover condições que 

contribuam para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar e para a melhoria da 

qualidade da educação, conforme o artigo 26º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Proposta e conclusões: 

As práticas estabelecidas ao longo da última década, alicerçadas na legislação em vigor, 

fundamentam a necessidade de formalizar a parceria entre estas duas entidades públicas, em 

benefício da população alvo, garantindo de forma concertada apoio psicopedagógico, apoio 

clínico, orientação escolar e profissional, apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da 

comunidade educativa, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para a 

construção da sua identidade pessoal. Proponho, desta forma, que a Câmara Municipal de Vagos 

celebre um Protocolo de Colaboração com o AEV, conforme minuta que junto em anexo.”; ------ 

 Minuta do Protocolo de colaboração entre o Serviço de Ação Social da CMV e o Serviço de 

Psicologia e Orientação do AEV, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VAGOS COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS 

Entre as partes a seguir identificadas: 

1. Câmara Municipal de Vagos, pessoa coletiva nº506912833, sito em Rua da Saudade, s/n, 3840-

420 Vagos, representada pelo Seu Presidente, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, adiante 

designado por CMV; 

2. Agrupamento de Escolas de Vagos, pessoa coletiva nº 600076091 sito em Avenida Padre Alyrio 

de Melo, Apartado 91, 3840-404 Vagos, representado pelo seu Diretor, Hugo Martinho, adiante 

designado por AEV. 

É celebrado o presente protocolo de colaboração, de harmonia com as funções do Serviço de 

Ação Social da CMV explanadas nas alíneas o) e p) do artigo 12º do Despacho n.º 5315/2014, de 

15 abril, definindo a Organização dos Serviços Municipais - Estrutura nuclear dos serviços 

municipais e atribuições e competências das respetivas unidades orgânicas, e do Serviço de 

Psicologia e Orientação Escolar (SPO) do AEV, de harmonia com o Decreto-Lei nº190/91, de 
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17/05 que cria os SPO e estabelece as suas atribuições e competências. Os SPO são serviços 

especializados de apoio educativo, integrados na rede escolar, que articulam com as estruturas 

de orientação educativa das escolas e com outros serviços locais para promover condições que 

contribuam para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar e para a melhoria da 

qualidade da educação, conforme o artigo 26º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O presente protocolo rege-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1 

(Finalidade) 

1. O presente protocolo visa a criação de uma equipa de trabalho constituída pelos Psicólogos 

afetos ao Serviço de Ação Social da CMV e ao Serviço de Psicologia e Orientação do AEV; 

2. A equipa de trabalho tem como objetivo dar resposta aos pedidos de avaliação e intervenção 

psicológica feitos pelos docentes afetos ao AEV; 

3. Os pedidos de avaliação e intervenção psicológica poderão ocorrer em qualquer nível de 

ensino: pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário. 

Cláusula 2 

(Objeto) 

É objeto do presente protocolo a constituição de Equipa de trabalho que reúne o Serviço de 

Psicologia da CMV e o Serviço de Psicologia e Orientação do AEV, bem como a definição dos 

termos e condições em que a mesma desenvolverá as ações de avaliação e intervenção junto das 

crianças identificadas pelos docentes. 

Cláusula 3 

(Ações a desenvolver) 

As ações de avaliação e intervenção psicológica às crianças nos níveis de ensino identificadas no 

número 3, da cláusula 1, compreendem: 

a) Identificar as crianças elegíveis, com a colaboração expressa do docente que efetua o pedido; 

b) Assegurar consultoria aos docentes que identificaram crianças que, embora não imediatamente 

elegíveis, apresentam fatores de risco que podem comprometer o seu bom desempenho escolar e 

o processo de aprendizagem; 

c) Realizar a avaliação psicológica recorrendo a instrumentos validados para o efeito; 

d) Organizar um relatório escrito por criança, onde conste: 

i) O pedido de avaliação; 

ii) A data de início da avaliação; 

iii) A metodologia utilizada; 

iv) O contexto físico da avaliação; 

v) Os agentes envolvidos na avaliação; 

vi) Os resultados da avaliação; 

vii) As propostas de intervenção. 

e) O relatório descrito deverá ser entregue ao Encarregado de Educação da criança e ainda ao 

docente do AEV responsável pelo pedido, com conhecimento, via correio eletrónico, à Direção. 
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Cláusula 4 

(Competências específicas) 

a) Cabe ao representante do AEV a receção dos pedidos de avaliação/intervenção psicológica e 

a sua distribuição pelos vários elementos da Equipa de Psicólogos; 

b) Por competência específica, devem os pedidos de avaliação/intervenção psicológica do ensino 

pré-escolar ser endereçados à CMV; 

c) Os pedidos de avaliação psicológica dos restantes níveis de ensino devem ser distribuídos pelos 

psicólogos do Agrupamento. Caso surja um grande volume de pedidos em simultâneo, serão 

também distribuídos pelos psicólogos da CMV, obedecendo sempre a um critério de simetria;  

d) A remessa dos pedidos de avaliação/intervenção psicológica à CMV deve ser feita por correio, 

endereçada ao Presidente da Câmara Municipal, em regime confidencial. 

Cláusula 5 

(Local de funcionamento) 

A Equipa de Psicólogos desenvolve as atividades acima elencadas em todos os estabelecimentos 

de ensino pré-escolar e escolar do AEV, no edifício principal da CMV, e em contexto domiciliário, 

sempre que as famílias o autorizem e se justifique para fins diagnósticos e terapêuticos. 

Cláusula 6 

(Horário de funcionamento) 

Cada Psicólogo desenvolverá as ações acima elencadas de acordo com o seu horário de trabalho. 

Cláusula 7 

(Âmbito Geográfico) 

O âmbito territorial da intervenção é o do concelho de Vagos. 

Vagos, ………  de ………………………………….. de 2016. 

O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 

Silvério Rodrigues Regalado 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos, 

Hugo Martinho”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 18 de julho de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração e 

autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – REGULAMENTO DE GESTÃO E DO FUNCIONAMENTO DO IERA – POLO DE VAGOS – 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS ------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, de 05 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ---- 
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Considerando que, no âmbito do Regulamento de Funcionamento e de Gestão do IERA – Polo de Vagos, 

publicado em Diário da República de 18 de fevereiro de 2015, a avaliação e a decisão sobre a admissão 

dos empreendedores e das empresas compete a uma Comissão de análise de candidaturas, constituída pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos (que preside) ou quem ele delegar, e no máximo 2 (dois) 

representantes indicados pelo Município de Vagos, conforme previsto no artigo 14º, proponho à Câmara 

Municipal de Vagos que a referida Comissão seja constituída do seguinte modo: 

 Presidente da Comissão: Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 Vogal: Presidente do Núcleo Empresarial de Vagos 

 Vogal: técnico superior do Gabinete de Desenvolvimento Económico”. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. --- 

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

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

11 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 1.500.000,00 € - BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS ------ 

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

 Informação/análise das propostas da DF, de 13 de julho de 2016, relativa ao empréstimo bancário 

de médio e longo prazo até ao montante de 1.500.000,00 €, para financiamento da obra 

“Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2016: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

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

Vasconcelos e Cruz, adjudicar a contração do empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos nas condições 

apresentadas e de acordo com a informação/análise de propostas da Divisão Financeira. ---------------------- 

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

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

12 – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – OPERAÇÃO N.º 9015/007801/291 – ACORDO 

CELEBRADO EM 15/07/2013 – AJUSTAMENTO DE CONDIÇÕES -------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“ASSUNTO: Caixa Geral de Depósitos – Operação nº 9015/007801/291 – Acordo celebrado em 

15/07/2013 – Ajustamento de condições 
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§ 1º 

Enquadramento: 

1. Através do ofício nº 575/16-DBI, de 23/06/2016, vem a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), 

propor um ajustamento na taxa de juro respeitante à operação nº 9015/007801/291, 

correspondente ao acordo celebrado em 15/07/2013, mantendo-se as restantes condições. 

2. Trata-se assim de um ajustamento na taxa de juro para o valor de 1,5%, acrescida de uma 

componente variável, sempre que positiva, correspondente à média aritmética simples das taxas 

Euribor a 6 meses, apuradas com referência ao mês imediatamente anterior ao início de cada 

período de contagem de juros, com efeitos a partir do próximo período. 

§ 2º 

Antecedentes: 

3. Por contrato de cessão de créditos, de 27/07/2005, a CGD adquiriu à Riavagos Construções, 

Lda, os créditos que esta detinha sobre o Município de Vagos, em consequência de decisão 

condenatória de indemnização. 

4. Este assunto foi objeto de deliberação da Câmara Municipal, de 25/05/2005, e da Assembleia 

Municipal de 09/06/2005. 

5. Por sua vez, todo o processo foi remetido ao Tribunal de Contas, que decidiu devolver, em 

virtude do mesmo não estar sujeito à fiscalização prévia dado não se enquadrar na previsão do 

artº 46º, da Lei nº 98/97, de 26/8 (ofício nº 340, DECOP/UAT II, de 25/07/2005). 

6. Posteriormente, em consequência de Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, é recalculado o 

valor em dívida e assinada uma adenda ao contrato, consubstanciada no Acordo outorgado em 

15/07/2013 entre o Município de Vagos e a CGD, do montante de €4.380.939,06 (quatro milhões, 

trezentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove euros e seis cêntimos). 

7. De acordo com esse documento, o capital em dívida vencia juros a uma taxa correspondente à 

média aritmética simples das taxas Euribor a 6 meses, apurada com referência ao mês 

imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de referência, arredondada 

para a milésima de ponto percentual mais próxima e acrescida de um “spread” de 3,5%, donde 

resultava, na data de celebração desse Acordo, a taxa de juro nominal de 3,821% ao ano. 
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8. Esse Acordo foi objeto de deliberação da Câmara Municipal, de 04/06/2013, e da Assembleia 

Municipal de 28/06/2013. Do mesmo, e demais peças processuais, foi dado conhecimento ao 

Tribunal de Contas em 26/07/2013. 

§ 3º 

Impacto Financeiro: 

9. Consultada a Divisão Financeira, foi possível constatar que o montante em dívida ascende a 

€3.834.273,76, a pagar em 33 prestações semestrais remanescentes. 

10. Nas atuais condições do Acordo, o montante total de juros a pagar (33 prestações semestrais), 

à taxa de juro atual e preços constantes, é de €1.245.667,97, conforme estimativa constante do 

DOC. 1, anexo à presente informação. 

11. Com as condições agora propostas pela CGD, ou seja, um “spread” de 1,5%, mantendo a 

taxa Euribor como referência, o montante total dos juros a pagar para o mesmo período, à taxa 

de juro atual e preços constantes, será de €508.332,02, conforme estimativa constante do DOC. 

2, anexo à presente informação. 

12. Resulta, do atrás exposto, uma poupança para o Município de Vagos da ordem dos 

€737.335,95. 

§ 4º 

Parecer: 

13. Por tudo o atrás exposto, sou de parecer que esta proposta deve ser aprovada pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal. 

A presente alteração do Acordo, por força da redução da taxa de juro, não está sujeita a 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, em virtude de não se enquadrar na previsão do artigo 

46º, da Lei nº 98/97, de 26 de agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas), na 

sua versão atual.”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2016: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e remeter a mesma à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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



 
 

Ata n.º 15/2016, de 21 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

22 

 

 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCº E 06/2015 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------- 

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

 Informação da DPP, de 06 de julho de 2016; --------------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 06 de julho de 2016; ----------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 07 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Pode a CMV deliberar receber a título provisório a referida obra face ao conteúdo do auto 

anexo.”; -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de julho de 2016: “ À Reunião da C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE CALVÃO – PROCº E 03/2016 – 

SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa SOCITOP – Unipessoal, Ldª, de 29 de junho de 2016, solicitando a 

substituição da retenção de 10% nos pagamentos, por garantia bancária no valor de 10% 

(14.962,00 €); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDF, de 08 de julho de 2016, concluindo que “não se vê inconveniente em substituir 

a retenção de 10% nos pagamentos a efetuar por uma garantia bancária de 10% do valor de 

adjudicação da empreitada, com prazo a definir pela DPP, devendo a respetiva autorização ser 

concedida pela Câmara Municipal ou por Despacho do Sr. Presidente posteriormente ratificado”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de julho de 2016: “ À Reunião da C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição solicitada. ------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ANA CLÁUDIA TEIXEIRA MARTINHO – PROC.º 77/15 – LOMBOMEÃO – VAGOS – ÓNUS 

DE RENUNCIA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE CERTIDÃO  

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

 Requerimento de Ana Cláudia Teixeira Martinho, de 25 de maio de 2016, solicitando prorrogação 

de prazo para entrega de certidão da conservatória do ónus de renúncia, pelo período adicional de 

um mês; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 02 de junho de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 03 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel. À consideração superior, sendo de 

referir que o prazo de 90 dias para a apresentação do documento, foi fixado por deliberação da 

Excª  CM em reunião de 4/2/16”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de julho de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação. --------------------------- 

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

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

2 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 

ALTERAÇÃO N.º 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 01 de julho de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 15 de julho de 2016: “Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice 

Presidente”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 15 de julho de 2016: “À reunião de Câmara”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para Discussão Pública e pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, a alteração n.º 2 ao Plano de Pormenor da Parcela A do Parque Empresarial de Soza. ------------------- 

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

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

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

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

 Informação da DPP, de 20 de julho de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 20 de julho de 2016: “Concordo. À atenção do Sr. Vice Presidente”; ------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 20 de julho de 2016: “À reunião de Câmara”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação, 

decorrido que foi o período de discussão pública sem que houvesse participações ----------------------------- 

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

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

4 – JOÃO RAUL SILVA MARTINS – PROC.º 18/16 – GAFANHA DA BOA HORA – 

IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

Presente despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de julho de 2016: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação proposta atendendo à justificação 

apresentada e de acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – NATALIA MARIA ANJOS SIMÕES – PROC.º 33/16 – PONTE DE VAGOS – IMPLANTAÇÃO 

DA EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2016: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação proposta atendendo à justificação 

apresentada e de acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – ANTONIO AUGUSTO DOMINGUES MOUCO – PROC.º 15/14 – PONTE DE VAGOS – 

LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2016: “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. ---------------------------------- 

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

7 – CLARA MARIA DIAS DA ROCHA – PROC.º 53/16 – CARREGOSA – ALINHAMENTO DE 

MURO DE VEDAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de julho de 2016: “À Reunião da Câmara 

Municipal para decisão quanto ao alinhamento do muro de vedação”. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o alinhamento existente, por se tratar de um 

arruamento onde a implantação/alinhamento dos muros está consolidada, mas não autorizar a construção 

de passeios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra os senhores:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Albano Manuel Jesus Gonçalves, Presidente da Junta de Fonte de Angeão e Covão do Lobo para 

felicitar a Câmara Municipal pela iniciativa de levar as reuniões de câmara às freguesias do 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para esclarecer a questão levantada no início da reunião relativamente ao terreno ao lado da igreja, 

informou que a Câmara Municipal deu um subsídio de 15 mil euros (metade do valor da compra) 

para ficar com metade do terreno que destinou a parque de estacionamento. ------------------------- 

Agradecer pelas obras que têm vindo a ser realizadas. --------------------------------------------------- 

Solicitar a requalificação da lagoa de Moitão. ------------------------------------------------------------- 
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Referir a importância da obra de Rines – Sanchequias. -------------------------------------------------- 

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

 Licínio Ramos para agradecer a vinda da Câmara Municipal à freguesia. ----------------------------- 

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

 Alírio de Matos, residente em Vagos, para perguntar se a empresa da recolha de lixo tem sede em 

Vagos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A esta questão o senhor Presidente da Câmara respondeu que não. ------------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, solicitou autorização para 

intervir e deu resposta à questão respeitante à estrada de Rines, feita pelo senhor Presidente da 

Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e quinze 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


