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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 16/2016, de 04 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de agosto de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e seis minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno e dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivo de férias. --------------------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, faltou ao início da reunião, entrando 

mais tarde (no inicio do ponto A-8), conforme fica registado nesta Ata. ----------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para colocar duas questões 

respeitantes a trânsito: -----------------------------------------------------------------------------------------  

o Perguntar se os semáforos de controlo de velocidade à entrada da vila de Vagos, junto ao 

Lidl, estão a funcionar? ----------------------------------------------------------------------------- 

o Questionar se alguma coisa poderia ser alterada na rotunda/praceta na Vagueira, uma vez 

que provoca alguma confusão em termos de condução? --------------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara informou que em dezembro de 2014, houve troca de e-mails com 

a “Infraestruturas de Portugal”, precisamente por causa do cruzamento do Lidl, não obtendo 

resposta.  
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Chegou-se a colocar a hipótese de desviar a estrada e eventualmente colocar uma rotunda. -------- 

Com a possibilidade da reformulação do espaço pelo Lidl, poderá haver ali uma solução no futuro, 

com o acordo das Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------- 

Quanto à rotunda/praceta na Vagueira, de facto é uma situação complexa mas não sabe explicar o 

porquê daquela forma e por que razão está assim, uma vez que a solução tem alguns anos. -------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – IGAMAOT (INSPEÇÃO GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO) – RELATÓRIO N.º I/00569/AOT/16 – AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL NO 

MUNICÍPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório da IGAMAOT, de julho de 2016; --------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de julho de 2016: “ À reunião de CM”. -------- 

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

Deve a DGU, 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 04 de agosto de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 107.500,28 € (cento e sete mil, quinhentos euros e vinte oito cêntimos). --------------------------- 

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 14 

a 28 de julho, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 01 a 29 de julho, ambos 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 PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO – ANEXO I – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS – 2016 -------------------------------- 

Presente proposta do SD, da DEDJ, de 01 de agosto 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, de acordo com o disposto no n.º 2 do Art.º 15.º do PMAAD, os valores indexados 

aos critérios para determinação anual do subsídio a atribuir ao abrigo do Subprograma 

1 do PMAAD deverão ser aprovados em reunião de Câmara no momento da sua 

atribuição; 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar a proposta de Critérios e 

Subsídios para o ano de 2016, em anexo, com vista ao apoio ao desenvolvimento da prática 

desportiva regular. 

CRITÉRIOS E SUBSÍDIOS DO SUBPROGRAMA 1 

O presente subprograma destina-se à atribuição do apoio ao desenvolvimento da prática 

desportiva regular referente ao ano de 2016, pelo que os valores a atribuir serão calculados com 

base nos dados da época desportiva de 2015/2016, para as modalidades com quadro competitivo 

compreendido entre setembro e julho, ou com base nos dados da época desportiva de 2015, no 

caso das modalidades com quadro competitivo organizado por ano civil.  
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1 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

Na análise dos pedidos de apoio serão considerados os seguintes fatores:  

- Equipas: serão contemplados todos os custos inerentes à inscrição dos clubes e/ou das diversas 

equipas (escalões) nas Associações ou Federações;  

- Praticantes: serão contemplados os custos inerentes à inscrição dos atletas, nomeadamente os 

custos com a filiação e os custos com o seguro desportivo, sendo ainda atribuído um valor 

adicional de 15,00€ (quinze euros) euros por atleta, referente ao exame médico 

obrigatório;  

- Arbitragem: desde que aplicável, serão contemplados os custos com arbitragem; 

- Número de elementos: o conceito de equipa pressupõe a filiação de um número mínimo de 5 

elementos do mesmo escalão/género, salvo se, regulamentarmente, tal critério for limitado 

a um número inferior de atletas; 

- Divisão: será considerado nível competitivo mais elevado de entre todas as competições em que 

a equipa participa, sendo apenas contemplada uma competição por escalão/género;  

- Representatividade: mediante a divisão em que cada equipa se encontra a competir, será 

atribuído um valor referente ao critério “representatividade” (ver ponto 2); 

- Recursos humanos: será atribuído um valor referente ao enquadramento técnico e ao 

enquadramento médico (ver ponto 3).  

2 – REPRESENTATIVIDADE  

2.1 | Critérios e valores – escalão sénior  

 

MODALIDADE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol masculino – 1a divisão distrital  7 000,00€ 

Futebol masculino – 2a divisão distrital  3 500,00€ 

Futsal masculino – 1a divisão distrital  6 000,00€ 

Futsal feminino – fase apuram. Nacional 
(1) 

 3 000,00€ 

Basquetebol feminino – liga  20 000,00€ 

Atletismo feminino – 1a divisão nacional em pista coberta 
(1)

 7 000,00€ 

Atletismo masculino – 2a divisão nacional em pista coberta/ar livre 
(1)

 5 000,00€ 

Natação feminino – 4a divisão nacional  2 000,00€ 

Natação masculino – campeonato interdistrital 500,00€ 

BTT – taça regional 1 000,00€ 

BTT – provas abertas 500,00€ 
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Desportos motorizados – CN de Baja  500,00€ 

Kempo Chinês – Campeonato Nacional  800,00€ 

Judo  500,00€ 

Karaté  500,00€ 

Bilhar – Campeonato Distrital de Pool Português 500,00€ 

Pesca Desportiva – 1ª divisão regional de Surfcasting 1 000,00€ 

Columbofilia 1 000,00€ 

Alto rendimento 
Estatuto de alta competição 

(2) 
 1 000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2) 

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2014/2015, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2015/2016 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2014/2015; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta. 

2.2 | Critérios e valores – escalões de formação e veteranos  

A este nível serão considerados todos os restantes escalões etários, independentemente da sua 

denominação, incluindo aqueles cujos atletas poderão participar em competições do escalão 

sénior da respetiva modalidade.  

 

MODALIDADE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol – CD da 2a divisão ou divisão única 200,00€ 

Futsal masculino – campeonato nacional Juniores A S20 1 000,00€ 

Basquetebol – campeonato distrital 200,00€ 

Voleibol – fase nacional 
(1)

 1 000,00€  

Atletismo masculino/feminino – campeonato nacional 
(1)

 1 000,00€ 

Atletismo masculino/feminino – campeonato distrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Natação – Campeonato interdistrital 200,00€ 

Ténis de mesa – Campeonato distrital 200,00€ 

BTT  200,00€ 
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Kempo Chinês - Campeonato Nacional 500,00€ 

Judo  200,00€ 

Karaté 200,00€ 

Alto rendimento 
Estatuto de alta competição 

(2)
 1 000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2014/2015, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2015/2016 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2014/2015; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta; 

(4) Não acumulável com o valor referente ao critério “Campeonato Nacional”, sendo 

considerado apenas o nível competitivo mais elevado alcançado em cada escalão/género.  

3 | Critérios e valores – recursos humanos  

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

Técnico Grau I  100,00€  

Técnico Grau II  200,00€  

Técnico Grau III  300,00€  

Técnico Grau IV  500,00€  

Fisioterapeuta 
(5) 

 200,00€  

Médico 
(5) 

 300,00€  

 

(5) Apenas será contemplado 1 médico e 1 fisioterapeuta por clube, os quais deverão constar na 

lista de recursos humanos emitida pelas respetivas Associações/Federações ou mediante o 

comprovativo da existência de Protocolo ou de Prestação de Serviços por parte dos 

mesmos.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de agosto de 2016: “À Reunião da C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ---------------------------- 

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

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

6.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 – ASSOCIAÇÃO DE KEMPO 

CHINÊS DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 28 de julho de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 6.156,00 € (seis mil, cento e cinquenta e seis euros). ------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 4221, no valor de 6.156,00 € (seis mil, cento e cinquenta 

e seis euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de julho de 2016: “À Reunião da C.M.”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 6.156,00 € (seis mil, cento 

e cinquenta e seis euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA PARA O ANO LETIVO 2016/2017 ---------------------------- 

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

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 27 de julho de 2016, que a seguir se 

transcreve, anexando Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, e ainda Despacho para 

o Parecer Prévio Vinculativo para o concurso supra: ----------------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão Financeira (Serviço de Aprovisionamento) proceda à abertura de 

procedimento para a aquisição de prestação de serviços de auxiliares de ação educativa para o 

ano letivo 2016/2017. 

Mais se determina: 

1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 190.000,00 € (cento e noventa mil euros); 

3) Que o Prazo de Execução seja de 11 Meses; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 9 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

  Presidente – Técnico Superior, Bruno Marques; 

  Vogal – CDF, Nuno André (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas 

e impedimentos); 

  Vogal – CDPP, Pedro Castro. 
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 Suplentes: 

  Técnico Superior, José Silvestre; 

Técnica Superior, Elisabete Tavares. 

 Secretário do Júri: 

  Técnica Superior, Elisabete Tavares, substituída nas suas faltas e impedimentos 

pelo Assistente Técnico, Simão Rodrigues. 

7) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes 

alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma 

norma: 

 Prestar esclarecimentos e retificações  das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas. 

8) Submeter a presente proposta de deliberação à reunião da Câmara Municipal.”. ------- 

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

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

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

E quando eram dez horas e vinte e quatro minutos, entrou na sala de reuniões a senhora Vereadora dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, pelo que as deliberações que se seguem passam a contar com a 

participação e votação da senhora Vereadora. ------------------------------------------------------------------------ 

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

8 – COMMUNICATION PERFORMANCE – VAGOS SENSATION GOURMET 2016 --------------- 

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

 Informação/estudo elaborado pela CISION, respeitante ao evento “Vagos Sensation Gourmet 

2016”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de julho de 2016: “ À reunião da CM para 

conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

9 – VAGOS METAL FEST 2016 – ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO EVENTO – PROPOSTA -------

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

 Proposta apresentada pela empresa CISION, no valor de 7.900,00 € (sete mil e novecentos euros), 

a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de julho de 2016: “ À reunião da CM”. -------- 

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

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

10 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS ------------------------ 

10.1 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – JOANA RITA 

GARCIA MARTINS DA FONSECA – GAFANHA DA BOA HORA ---------------------------- 

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

 Requerimento de Joana Rita Garcia Martins da Fonseca, de 30 de junho de 2016, a 

solicitar apoio para o pagamento de renda de casa; --------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 22 de julho de 2016, confirmando a carência 

económica do agregado, propondo a atribuição de um subsídio mensal de 150.00 € (cento 

e cinquenta euros), durante um período de 6 (seis) meses, o que perfaz um apoio de 900,00 

€ (novecentos euros), e apresentando os seguintes anexos: ------------------------------------ 

o Pedido de apoio da requerente;  

o Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado; 

o Atestado da Junta de Freguesia; 

o Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; 

o Declaração de IRS do casal do ano de 2015 e Declaração do Escalão do Abono 

de Família; 

o Informação da Seguradora sobre o acidente de trabalho; --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 01 de agosto de 2016:“À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 6 (seis) 

meses, sendo o valor mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros), o que perfaz um apoio de 900,00 € 

(novecentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira, para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. -- 

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

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

11 – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA – NUNO MIGUEL SEMIÃO 

PACHECO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Requerimento de Nuno Miguel Semião Pacheco, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de julho de 2016; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 29 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Dos factos: 

1. O senhor Nuno Miguel Semião Pacheco, residente na Rua da Floresta, freguesia da Gafanha 

da Boa Hora, 3840-254 Vagos, contribuinte fiscal nº 243598149, veio requerer junto desta 

Câmara Municipal o ressarcimento dos danos causados no seu veículo, em virtude de nele ter 

embatido um contentor do lixo. 
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2. Tal ressarcimento, no valor de €393,60 (trezentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos), 

corresponde ao valor dos danos sofridos na sua viatura, matrícula 95-02-SX, em virtude de, no 

dia 15/09/2015, pelas 11.00 horas, em frente à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, e 

em dia de condições climatéricas adversas, um contentor do lixo se ter deslocado e ter embatido 

nessa viatura. 

3. Juntou à sua petição orçamento para a reparação da viatura – trabalhos de bate-chapa e 

pintura – no montante referido no número anterior. 

4. Sobre o assunto importa esclarecer que houve uma petição inicial que foi apresentada pela 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., de Aveiro, tramitada nos serviços municipais via e-

mail. 

5. Sobre essa petição foram efetuadas diligências no sentido de se apurar da eventual 

responsabilidade do Município de Vagos no incidente. 

6. Assim, o incidente veio a ser confirmado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, por e-mail enviado em 11/11/2015, que diz o seguinte: 

“ Na sequencia do solicitado tenho a informar que, na realidade o acidente com o contentor no 

dia 15 por volta das 11.00h da manha, tudo aconteceu quando numa das rajadas de vento o 

contentor sem qualquer segurança se deslocou e foi embater no veiculo 95-02-SX, onde provocou 

uma amolgadela, assim como também deslizou junto ao carro e provocou o danificado”. 

7. Entretanto, e porque constatou-se que a referida Seguradora não reunia os requisitos de 

legitimidade para se constituir como interessado no processo, conforme determina o artº 68º, nº 

1, do Código do Procedimento Administrativo, foi por mim prestada informação sobre o assunto, 

em 15/06/2016, tendo a mesma sido comunicada à Seguradora. 

8. Assim, é neste contexto que é agora apresentada a pretensão do requerente. 

§ 2º 

Do Direito 

9. 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 cumprimento das 

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

10. 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”. 

11. 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. 

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

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

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

público ou reguladas por disposições ou princípios de direito administrativo. 

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

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

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

agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício. 
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14. E o nº 1, do artigo 8º, diz que os titulares de órgãos, funcionários e agentes são responsáveis 

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

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

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

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

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

que resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve e a responsabilidade pessoal 

dos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado com dolo ou 

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

com a possibilidade de esta exercer o direito de regresso. 

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

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

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

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

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas. 

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

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

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

Regime. 

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

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

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

493º, do Código Civil. 

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

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

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

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

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

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

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

direito civil: 

a) O facto – que, conforme resulta explicitamente do disposto no nº 1, do artigo 7º, do 

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

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

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

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

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

protegidos. 

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

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

derivados da prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos deveres de 

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

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

intencionalmente. 

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

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

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

Caso em apreço 

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

a) Na data do facto, 15/09/2015, pelas 11.00 horas, em frente à Junta de Freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, um contentor do lixo, por força do vento, deslocou-se e embateu na viatura 

do reclamante; 

b) Tal contentor terá originado os danos objeto do pedido do reclamante, conforme 

informação prestada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora; 

c) O contentor do lixo é património do Município de Vagos e está colocado sob a sua 

administração; 

22. Face ao exposto, existiu uma omissão do Município de Vagos no cumprimento do dever de 

vigilância de um bem que integra o seu património e está sob sua administração, porquanto não 

foram tomadas as medidas necessárias para impedir que o contentor se deslocasse. 

23. Quanto ao nexo de causalidade entre a conduta (omissão) e os danos, constata-se a existência 

de tal nexo, por força da mensagem do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da 

Boa Hora, que confirmou que foi o contentor do lixo que se deslocou e foi embater na viatura. 

24. Uma vez que se encontra presumida a culpa leve 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 

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

pela autarquia dos danos causados no seu veículo, que se computam no valor de 393,60 € 

(trezentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos). 

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

(fatura/recibo).”; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 01 de agosto de 2016: “À reunião de 

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

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, deferir o pedido 

de ressarcimento de danos apresentado, com base na informação técnica da UAJ, de 29 de julho de 2016, 

devendo para o efeito o interessado apresentar documento comprovativo da despesa (fatura/recibo). ------- 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“A declaração de voto vai no sentido de que ficou aqui aprovado que o ressarcimento de danos acorreria 

com a apresentação do Auto de Ocorrência (por parte da GNR), o que não aconteceu neste caso, pelo que 

temos dúvidas acerca do processo e da organização do mesmo”. ------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA 

ROCHA – PROC. º E01/2016 – PARECER N.º 1 – ABERTURA DE ESTALEIRO – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 25 de julho de 2016, para efeitos de 

aprovação parcial; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de julho de 2016: “Aprovados 

os elementos relativos aos trabalhos de “Abertura de Estaleiro”, conforme e nas condições 

da validação técnica da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM 

para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1 – APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------ 

1.2 REQUALIFICAÇÃO DE PONTÕES EM FONTE DE ANGEÃO – PROC. º E04/2016 –  

PARECER N.º 1 – ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO --------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 29 de julho de 2016, para efeitos de 

aprovação parcial; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de julho de 2016: “Aprovo parcialmente 

nos termos da informação anexa. À Reunião da CM para ratificar. Notifique-se o 

requerente”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC. º E02/2013 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail da empresa RIBEIROESCALA – Construções, Ldª, de 27 de julho de 2016, solicitando uma 

prorrogação de prazo, em virtude de alguns imprevistos que têm provocado atraso na empreitada; - 

 Informação da DPP, de 28 de julho de 2016, concluindo que poderá ser concedida a prorrogação de 

prazo requerida, 18 dias (até 26/08/2016), de forma graciosa, devendo ser apresentados os respetivos 

planos de pagamentos, equipamentos e mão-de-obra pela entidade executante; ------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de julho de 2016: “À Reunião da CM 

para decisão, face a informação técnica infra”. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação requerida por 18 dias (até 

26/08/2016), de forma graciosa, devendo ser apresentados os respetivos planos de pagamentos, 

equipamentos e mão-de-obra pela entidade executante. ------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – TONY FERNANDO SILVA NETO – PROC.º 03/16 – VERGAS – SANTO ANDRÉ – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA ------------------------------------ 

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

 Requerimento de Tony Fernando Silva Neto, de 06 de julho de 2016; --------------------------------- 

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

 Parecer da CDGU, de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve; -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Rogério, nomeadamente com os pontos V, VI 

e VII, sendo de submeter a deliberação da Exmª CM, conforme proposto. À consideração 

superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, nos termos e de acordo 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – MANUEL MONICA RIBEIRO JORGE – PROC.º 109/81 – CANTO DE CALVÃO – CALVÃO 

– LEGALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Mónica Ribeiro Jorge, de 06 de julho de 2016; ---------------------------- 

 Informação da DGU, de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar:  

1. O presente procedimento de legalização de construção existente destinada a comércio 

de produtos hortofrutícolas reúne condições para aprovação; 

2. Nos termos do n.º 4, do artº 36º, do RMUE, na deliberação final do procedimento, a 

câmara municipal decide sobre a legalização e simultaneamente sobre a utilização do 

edifício, sendo que o procedimento é titulado por alvará de utilização. À consideração 

superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, favorável e de concordância com a informação supra, de 08 de junho de 2016; 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel em 13/7/16, nomeadamente com o 

ponto 2, devendo ser submetido a deliberação da Exmª CM, o processo de legalização da 

construção e da autorização de utilização do edifício (nº 2 do art. 34º e nº 4 do art. 36º do RMUE 

e art. 102º A do RJUE. 

Concordo com o cálculo das taxas, efetuado hoje pelo sr. eng. José Silvestre, devendo ainda ser 

acrescentadas as taxas devidas à autorização de utilização (nº 1 do art. 38º do Regulamento nº 

490/2015 de 31/7/2015 e nºs 1 e 2 da Secção IV do Cap. XII), ou seja, 56,92€ + 136,96€. 

Deverá ser notificado o requerente a apresentar a certidão do registo na CRP do terreno, 

constando o ónus do não fracionamento, resultante do destaque.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de julho de 2016: “À Reunião da 

Câmara Municipal. Deverá ter-se em conta a informação da Sra. CDGU de 18.07.2016 no que 

ao valor das taxas diz respeito, devendo ainda o requerente ser notificado, conforme último 

parágrafo da informação”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar favorável e simultaneamente, o pedido de 

legalização da construção devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos 

do n.º 2, do art.º 34º e n.º 4, do art.º 36º, ambos do RMUE e ainda do art.º 102-A do RJUE. ------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – HÉLDER FERREIRA RODRIGUES – PROC.º 02/16 – SANTO ANDRÉ – VAGOS – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Hélder Ferreira Rodrigues, de 08 de março de 2016, solicitando informação 

prévia sobre viabilidade de promoção de obras de edificação; ------------------------------------------ 

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

 Parecer da CDGU, de 02 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve; ------------------------------ 

“Concordo com a informação prestada. Face às informações favoráveis condicionadas da sr.ª 

Veterinária Municipal e da DPP, datadas respetivamente de 22/3/16 e 29/6/16, e nas condições 

impostas nas mesmas e reforçadas na alínea b) do ponto V da informação infra, não se vê 

inconveniente na aceitação da alteração da obra de edificação, conforme descrito na alínea a) do 

ponto V. À consideração superior e da Exmª CM”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de agosto de 2016: “À Reunião da C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a alteração da obra de edificação, conforme 

pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – MANUEL ADÉRITO NETO – PROC.º 21/16 – CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Adérito Neto, de 24 de junho de 2016, solicitando informação prévia 

para obras de edificação; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 01 de agosto de 2016; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 03 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve; ------------------------------ 

“Face à alínea e) do ponto III da informação infra (que remete para a informação favorável da 

DPP de 1/7/16, nomeadamente no seu ponto 8, atendendo às condições referidas nos pontos 3 a 

7 da mesma), à informação da engª Gabriela de 14/7/16, aos pontos 1 e 2 de V da informação do 

sr. arq. Rogério, às fotografias hoje anexadas pela fiscalização, documentando o estado da  

pavimentação do arruamento (ao qual foi efetuada referência em 3. de V), se superiormente for 

aceite a declaração do requerente e a pavimentação documentada, não se verá inconveniente no 

requerido, nas condições mencionadas. À consideração superior e da Exmª CM ”; ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de agosto de 2016: “À Reunião da C.M.”. ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido nas condições propostas pelo 

requerente, que se responsabiliza pela execução das infraestruturas de eletricidade e de abastecimento de 

água, e ainda de acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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


