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ATA Nº 16/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE JULHO DE 2013 

 

--------- No dia 2 de julho de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da 

Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores, dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, dr. Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo 

César de Oliveira Ramos e eng.º Helder Bruno Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente informou o órgão executivo que ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na 

reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada pelo senhor Vereador dr. Marco António Ferreira Domingues pelo 

motivo de férias, bem como, a falta dada ao início da reunião pela senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha a qual veio a comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. Informou 

ainda, que justificava a falta dada pela senhora Vereadora dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, por motivos 

profissionais à reunião da Câmara Municipal do pretérito dia 18 de junho -------------------------------------------------- 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presente a ata número 15/13 da reunião da Câmara Municipal do dia 18 de junho de 2013. Uma vez que o texto da 

mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada 

tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida ata. --------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – Usou da palavra o senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado para informar sobre 2 situações: ------------- 

1.1  Relativamente ao ponto A-11 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBSIDIOS – 11.2 – CRAC – Centro 

Recreativo e Ação Cultural – Parada de Cima., da reunião camarária nº 14/13, de 04 de junho de 2013. -------- 
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Solicitou o senhor Vereador que ficasse transcrita em ata a sua proposta datada de 29 de maio de 2013, respeitante 

ao assunto supra citado, uma vez que, na ata nº 14/13 a mesma só ficou anexa. -------------------------------------------- 

“Proposta de deliberação de atribuição de subsídios a associações desportivas ------------------------------------------- 

Considerando que o novo regulamento apresentado e discutido em sede de CM, ainda não se encontra em vigor, 

mas tendo presente o princípio que o orienta e o atual regulamento em vigor; 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à associação em causa, o seguinte subsídio: 

 

Nome Associação  Subsídio a atribuir 

CRAC 

� Futebol 11 Sénior – AFA 

� Requalificação do Campo de Futebol 7 

 

6.000,00 

4.150,00 

 

 

10.150,00€ 

 

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

ocorrer no decurso do ano 2013. 

No que diz respeito às obras de requalificação do Campo de Futebol de 7, deverão ser apresentados os 

documentos comprovativos das despesas efetuadas. 

Vagos, 29 de maio de 2013. O Vereador do Pelouro do Desporto, dr. Silvério Regalado”. ------------------------------ 

 

1.2 Informação e distribuição de um email recebido pela empresa Prioridade que pôs em causa a situação 

financeira deste Município, e que passou a ler. Referiu ainda, que o presente email pretendia condicionar o 

normal funcionamento da Câmara Municipal ------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre esta questão o senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Município não se acha numa situação 

económico financeira debilitada pois estamos a cumprir com as regras do LCPA e que não se vão seguir outras 

ações judiciais que conduzam à penhora de contas. Mais informou, que as contas penhoradas em nada afetaram a 

gestão financeira diária da Câmara Municipal e o cumprimento dos compromissos assumidos. Disse ainda que 

desde 01 de janeiro de 2013 que o pagamento de faturas se processa nos termos da Lei. ---------------------------------- 

 

2 – O senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos questionou sobre a data em que irá ser abordada a 

QCIRA pela Câmara Municipal de Vagos ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta a esta questão o senhor Presidente informou a Câmara Municipal que o Quadro Comum de 

Investimento da Região de Aveiro, foi ontem, discutido entre Presidentes de Câmara e que do mesmo resulta de 
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forma aberta a possibilidade do Município de Vagos enquadrar nos seus eixos e metas, e respetivas ações, os 

projetos que considerar essenciais numa estratégia de desenvolvimento local enquadrável no quadro económico 

comum e na estratégia comum para 2014/2020 da Comissão Europeia e do Governo Português, e que nas próximas 

reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, e sem prejuízo da vontade política daqueles que compuserem, a partir 

de setembro de 2013, os órgãos do Município será discutida a abordagem do Município de Vagos àquele Quadro 

Comum de Investimentos definindo-se de forma preliminar, mas não definitiva, quer uma estratégia integrada de 

desenvolvimento local quer o conjunto de projetos que a justificam e sustentam, ou seja, aquilo que foi discutido e 

aprovado foi apenas a estratégia global da Região de Aveiro a apresentar à CCDR e ao Governo para efeitos de 

negociação com a Comissão Europeia dos fundos específicos para o período 2014/2020 da região, cabendo, agora, 

aos Municípios discutir e enquadrar a sua estratégia municipal, negociação e partilha dos fundos que vierem a ser 

negociados, até 31 de dezembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E quando eram cerca das 15:31 horas, deu entrada na sala de reuniões a senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – Usou da palavra a senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, para informar que tendo consultado 

uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, verificou a existência de alguns lapsos relativos ao Município 

de Vagos e propôs que a Câmara Municipal suscita-se esclarecimentos à referida entidade. ------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de julho de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 134.229,05 € (cento e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e nove euros e cinco cêntimos). ------------- 

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

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

2 – LIMPEZA DE MATOS – RUA FRANCISCO ALMEIDA BRITO, SOZA ------------------------------------ 

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

• Exposição da senhora Lucélia Cruz, datada de 29 de janeiro de 2013; ----------------------------------------- 

• Informação do senhor eng.º florestal, datada de 05 de junho de 2013. ------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar os proprietários senhores Artur Manuel Cruz de 

Oliveira e Nuno André Cruz de Oliveira, de que será sua intenção imputar-lhe os custos de 169,74 € (cento e 

sessenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), para limpeza de matos, em cumprimento da Lei, para limpeza 

da sua propriedade sita no lugar freguesia e vila de Soza. Podendo os mesmos pronunciar-se, querendo, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do CPA (Código do Procedimento Administrativo). ------------------------------------ 

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

3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO – 1º SEMESTRE DE 2013 ------------------------------------- 

Presente informação do CDF, datada de 01 de julho de 2013 que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Situação Financeira – 1º trimestre 2013 

Exmo. Sr. Vereador, 

Conforme solicitado apresenta-se a situação da dívida do município e da execução orçamental no final do 1º 

semestre do ano, em comparação com igual período do ano anterior. De referir que na dívida de curto prazo 

está contabilizado o valor decorrente do processo judicial “Vaga, SGPS, Lda”que motivou a penhora das 

contas do município. 

1 de julho de 2013, O CDF, (Luís Nuno André) 

I. DÍVIDA 1º SEMESTRE 2012 
1º SEMESTRE 

2013 

VARIAÇÃ

O 

          

Empréstimos bancários - médio e longo prazos 5.388.796,14 7.212.533,54 33,8% 

Outras dívidas m/l prazo - Instituções financeiras 3.860.543,59 3.860.543,59 0,0% 

          

Total dívida médio e longo prazos 9.249.339,73 11.073.077,13 19,7% 

          

Fornecedores c/c 2.625.083,66 1.622.319,22 -38,2% 

Fornecedores Imobilizado 3.254.502,04 2.516.505,10 -22,7% 

Instituições particulares 511.532,03 389.520,71 -23,9% 

Instituições particulares - protocolos 0,00 192.500,00   

Freguesias 454.021,21 89.692,40 -80,2% 

Outros Credores 649.012,39 957.894,66 47,6% 

Empréstimos bancários - curto prazo 650.000,00 0,00 -100,0% 
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Total dívida curto prazo 8.144.151,33 5.768.432,09 -29,2% 

          

DÍVIDA TOTAL 17.393.491,06 16.841.509,22 -3,2% 

II. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

1º SEMESTRE 

2012 

(Orçamento: 

24.946.690 €) 

% 

EXEC

. 

ORÇ. 

1º SEMESTRE 

2013 

(Orçamento: 

24.256.000 €) 

% EXEC. 

ORÇ. 

          

RECEITAS CORRENTES 4.766.788,77 41,9% 5.250.494,35 43,4% 

RECEITAS DE CAPITAL 2.425.344,07 17,9% 4.588.351,41 37,8% 

          

TOTAL RECEITAS 7.192.132,84 28,8% 9.838.845,76 40,6% 

          

DESPESAS CO�RENTES 4.524.704,35 41,1% 5.334.158,30 48,3% 

DESPESAS DE CAPITAL 2.658.655,11 19,1% 4.373.455,88 45,1% 

          

TOTAL DESPESAS 7.183.359,46 28,8% 9.707.614,18 40,0% 

 

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

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

4 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JULHO -------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor CDF, de 28 de junho de 2013 propondo o aumento temporário de fundos 

disponíveis no montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros) por conta de receitas próprias de novembro, 

200.000,00 € (duzentos mil euros) e de dezembro, 200.000,00 € (duzentos mil euros). -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012,de 21 de 

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da 

informação supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À D.F. para procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 16/13, de 2 de julho de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

5 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FRESAGEM DE BERMA, JUNTO À EPADRV --------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de fresagem de berma, junto à EPADRV. ------------------------------------------------------ 

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

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

6 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM PARA TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA DE INGLÊS E ALEMÃO ----------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de avaliação psicológica para procedimento concursal comum para técnico superior – 

área de inglês e alemão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – INFORMAÇÃO JURIDICA – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E 

REPRESENTAÇÃO EM JUIZO DO MUNICIPIO DE VAGOS ----------------------------------------------------- 

Presente informação jurídica do senhor Presidente da Câmara, datada de 26 de junho de 2013, que a seguir se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Informação Jurídica 

Exmos. Senhores Vereadores, 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Deputados 

Para os processos pendentes em Tribunal, em que o Município de Vagos é parte e que envolvem eventual 

responsabilidade financeira, contratou o município a prestação de serviços de advocacia e representação em 
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juízo e constituiu procuração, à seguinte sociedade de advogados para os seguintes processos judiciais: 

Processo da Lomba do Forte Velho – Luis Laureano Santos e Associados, Sociedades de Advogados, RL 

Processo de Execução VAGA SGPS – Luis Laureano Santos e Associados, Sociedades de Advogados, RL 

Processo nº 83/05 – VITOR ALMEIDA & FILHOS - intentou acção de responsabilidade civil extra contratual 

contra o Município de Vagos, Ernesto Alves Pinto Lda. e Companhia de Seguros Mundial Confiança, em virtude 

de um acidente de viação (cedência de berma) ocorrido na Rua da Chousa, Covão do Lobo. O pedido 

indemnizatório era de 48.365,54 €uros.  

Por acórdão de Março de 2012 foi o Município, na qualidade de Dono de Obra, condenado ao pagamento da 

indemnização peticionada. Não sendo viável recurso para o STA desta decisão por força de dupla conforme, as 

partes acordaram o pagamento faseado da dívida e cumprimento da decisão judicial, tendo a mesma sido 

totalmente liquidada em Novembro de 2012.  

 A partir desta data, é possível intentar a respectiva Acção de Direito de Regresso contra a firma Ernesto Alves 

Pinto, Lda. e a Seguradora em questão, porquanto o facto gerador da responsabilidade civil ocorreu no âmbito 

de um contrato de empreitada de obra pública, tendo ficado provado que o acidente se deveu à falta de 

sinalização do local, obrigação transferida para o empreiteiro, tendo o Município direito a ser ressarcido das 

quantias efectivamente pagas. 

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município para apresentação daquela acção e pedido no tribunal, o que ainda não 

fez. 

Processo nº 1397/07 - José Francisco Sarabando, autor e ex-vereador da Câmara Municipal de Vagos, intentou 

acção contra o Município de Vagos, ao abrigo do disposto no artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais, 

demandando o pagamento das despesas que suportou com o processo-crime, no qual foi arguido absolvido, na 

quantia de 46.369,36 €uros. 

No dia 11 de Março de 2013, a mandatária do município deu a conhecer ao seu representado participação que 

efectuou, accionando seguro de responsabilidade civil profissional, junto da Correctora de Seguros MARSH 

PORTUGAL para efeitos de ressarcimento do município das quantias que pagou ao senhor José Sarabando. 

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar reclamar extra ou judicialmente e demandar à Correctora de 

Seguros MARSH PORTUGAL o reembolso das quantias que despendeu com a indemnização que pagou ao 

senhor José Sarabando, o que ainda não fez, podendo a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da 

prestação de serviços de advocacia e representação em juízo do município para apresentação do pedido. 

Processo nº 96/10 – ANA MARTINS e MARINA RAQUEL MARTINS RODRIGUES intentaram uma Acção 

Administrativa Comum sob a forma Ordinária contra o Município de Vagos e Companhia de Seguros ALLIANZ 
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PORTUGAL, S.A. por ter sido vítima de um acidente de viação em consequência da existência de um sinal 

danificado. Peticiona a quantia de 16.930,68€ 

O Município de Vagos contestou a acção no sentido de esta improceder, não se considerando parte legítima e 

considerando o TAF de Aveiro incompetente para julgar a acção. Ainda não se verificou qualquer decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município para apresentação de pedido de substituição de mandatário naquele 

processo, o que ainda não fez. 

Processo nº 550/11 - Licínio Ramos, Lda. intentou uma acção para resolução de contrato-promessa e 

indemnização por responsabilidade contratual e pré-contratual, contra o Município, alegando, para o efeito, o 

incumprimento por parte do Município das condições estabelecidas no contrato promessa de compra e venda, 

datado de 29 de Novembro de 1990, de 50 hectares de terreno sitos nas Dunas Florestais de Vagos, denominado 

Lomba do Forte Velho. O pedido indemnizatório foi fixado por decisão judicial em 1.429.327,70€ 

Por sentença de 19 de Julho de 2012 foi o Município de Vagos, parcialmente absolvido do pedido, tendo sido 

condenado na restituição de 390,059,96€, acrescido de juros de mora contados desde 14 de Abril de 2009 até 

integral pagamento, e no pagamento de uma indemnização de 92,576,00€, acrescido de juros de mora a contar 

da citação até integral pagamento. 

Houve recurso da autora ao qual não foi dado provimento pela Relação de Coimbra, que manteve inalterada a 

decisão judicial do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga, operando-se dupla conforme.  

Todavia, não se conformando com o acórdão da Relação de Coimbra, a autora apresentou recurso para o 

Supremo Tribunal de Justiça. 

A Câmara Municipal contratou a prestação de serviços de advocacia e representação em juízo do município 

naquele processo e apresentou resposta ao recurso apresentado pela autora para o STJ. 

Aguarda decisão. 

Processo 4997/12 – Foi, em consequência daquela cessão de créditos, apresentada acção executiva pela VAGA 

SGPS contra o devedor, município de Vagos, e penhorado um saldo de conta bancária constante de Depósito à 

Ordem junto do Montepio Geral, no valor de 17.496,04€. 

Com excepção da inexistência de trânsito em julgado da Sentença, a cujo requerimento executivo faz referência, 

e face à inexistência de quaisquer ónus sobre o saldo penhorado, não assistem motivos juridicamente válidos ao 

executado para se opor à execução e à penhora, sob pena de litigância de má-fé, assim concluindo os serviços 

jurídicos da autarquia.    
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O Município não logrou obter acordo de pagamento com a VAGA SGPS.  

Em Maio de 2013, viu executado quer o saldo já penhorado quer outros dois relacionados com duas contas 

associadas, uma, a depósito de cauções no valor de 539.668,43 € e, outra, ao PAEL no valor de 27.581,85 €. Os 

três saldos penhorados cobrem, nesta data, a totalidade da dívida e respectivos juros, relativa ao processo 

Lomba do Forte Velho e custas judiciais.    

Tendo em consideração o teor das informações técnicas, financeira e jurídica, a natureza dos saldos 

penhorados e que a obrigação de devolver quantias em caução só se constitui se verificados todos os requisitos 

que a Lei prevê para o efeito e, ainda, que no caso da conta do PAEL o saldo se destina a um fim especifico e 

adstrito a um conjunto de facturas, não permitindo a Lei que lhe seja dado qualquer outro destino. E, por outro 

lado, tendo em consideração que a presente penhora de saldos foi efectuada sem intervenção do executado. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria, nos termos seguintes: 

• Acautelando o cumprimento da Lei, nomeadamente Lei dos Compromissos (LCPA) e os pagamentos 

obrigatórios, repor os saldos penhorados em especial o saldo da conta PAEL, desde já; 

• Assegurar o pronto pagamento da restituição das quantias depositadas em caução uma vez requeridas 

e reconhecido esse direito; 

• Solicitar esclarecimentos sobre o presente processo executivo à CGD (Caixa Geral de Depósitos); 

• Solicitar esclarecimentos sobre o presente processo à IGF (Inspecção Geral de Finanças) e a DGAL 

(Direcção Geral das Autarquias Locais) de forma a conformar a actuação da Câmara Municipal com 

toda a legislação em vigor e aplicável; 

• Constituir mandatário no presente processo, o mandatário constituído no processo da Lomba do Forte 

Velho, tendo em consideração a relação do crédito vencido com o crédito executado, devendo 

assegurar-se o respectivo procedimento; 

• Dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal e ao TC (Tribunal de Contas). 

O Município constituiu advogado no presente processo. 

Processo nº 809/11 – VITOR MANUEL DOS SANTOS GOMES, intentou uma acção administrativa comum sob 

a forma sumária contra o Município de Vagos por ter sido vítima de um acidente de viação na estrada da 

Gafanha da Boa Hora, no âmbito da empreitada “Alargamento, drenagem e construção de passeios da 

EM591”, peticionando a quantia de 6.649,52€. 

O Município de Vagos contestou a acção no sentido de esta improceder, não se considerando responsável pelo 
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mesmo, porquanto não assumiu na empreitada em causa a qualidade de dono de obra, apesar de a mesma estar 

a ser realizada pela Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, por delegação de competências. No entanto e 

porque assumiu a responsabilidade pela fiscalização de segurança da obra, contestou alegando que o acidente 

em causa ocorreu ou por falta de sinalização, cuja responsabilidade cabe ao empreiteiro ou por desrespeito da 

sinalização existente, cabendo a responsabilidade pelo mesmo ao Autor. 

Ainda não se verificou qualquer decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município, para apresentação de pedido de substituição de mandatário naquele 

processo, o que ainda não fez. 

Processo nº 280/12 – O STAL, em representação de cinco associados, trabalhadores do Município de Vagos, 

veio requerer o reconhecimento do direito dos seus associados á mudança de posição remuneratória, ao seu 

posicionamento na categoria respectiva, com efeitos retroactivos e ao consequente pagamento de diferenças 

salariais verificadas, acrescido de juros. 

O Município de Vagos, em despacho saneador, porque o expediente legal utilizado não era próprio, foi 

absolvido da instância. O Autor recorreu da decisão. 

Por outro lado, tendo sido comunicado ao Município a renúncia à procuração por parte da sua mandatária, 

deve, pois, promover-se a sua substituição.  

Assim, pode a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município, para apresentação de pedido de substituição de mandatário naquele 

processo, o que ainda não fez. 

Processos nºs 4/12 e 549/12 – ENCOBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA., intentaram junto do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro duas acções de indemnização em virtude da suspensão da obra nos 

períodos compreendidos entre 28/06/2011 a 26/07/2011 e 17/01/2012 a 30/04/2012, respectivamente nos 

valores de 7.550,00€ e de 40.408.51€, requerendo igualmente o reconhecimento do direito à prorrogação do 

prazo de execução por mais 121 dias. 

Foi o município condenado a reconhecer a legitimidade e a legalidade daquelas suspensões - que foram 

efectivamente da responsabilidade do dono de obra por força de erros do projecto, não imputáveis ao 

empreiteiro, mas imputáveis ao projectista, podendo equacionar-se eventual acção de direito de regresso de 

acordo com a Lei aplicável e com o contrato de prestação de serviços outorgado.  

A Câmara Municipal acha-se a recolher informação, técnica e jurídica, para determinação adequada do pedido 
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indemnizatório e dos termos procedimentais a adoptar para interposição de acção judicial. 

Após, poderá a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município para análise do processo e eventual apresentação daquela acção e pedido 

no tribunal. 

Processo Riavagos – O Município recebeu proposta da CGD de adenda ao contrato inicial para nova fixação 

de dívida, prazos e condições de amortização e retoma de pagamentos, após a sua análise jurídica e financeira, 

a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato. 

Isto, tendo em consideração que de Janeiro de 2009 a Setembro de 2010 não era permitido ao Município 

continuar a execução do contrato de pagamento a prestações, face à interposição de recurso extraordinário de 

revisão e porque, devidamente notificada para o efeito, a CGD (Caixa Geral de Depósitos) não prestou caução 

nos termos do artigo 777º do Código de Processo Civil, e porque, desde aquela data até à presente, não foi 

possível outorgar acordo entre as partes para efeitos de retoma do cumprimento do outorgado em 2005. 

Por outro lado, tendo em consideração que a taxa global ora contratada é inferior à inicial e as condições de 

amortização são favoráveis ao Município e que este usufruiu das quantias que estaria obrigado a pagar naquele 

período de 2009 a 2010 e que a presente Adenda àquele Contrato inicial prevê, pela via do reembolso 

antecipado, o controlo de eventuais subidas na taxa de juro de referência e eventuais descidas nos “spreads” 

bancários, o mesmo afigura-se globalmente favorável e protege os interesses e direitos do município. 

Quanto ao pedido de nulidade deduzido perante o MP, o mesmo solicitou esclarecimentos sobre a indemnização 

e o seu pagamento, que foram prontamente prestadas, aguardando – se decisão do MP. 

Processo 395/13.6BEAVR – Licínio Ramos, Lda. intentou contra o Município de Vagos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro, acção de impugnação judicial de acto administrativo que determinou o valor 

das taxas a pagar ao município no âmbito do procedimento administrativo de autorização de operação de 

loteamento. 

Notificado a 14 de Maio de 2013, para contestar querendo, corre prazo de 90 dias para o efeito. 

Colhido parecer jurídico, o mesmo entende não assistir razão ao autor porquanto as taxas se acham calculadas 

nos termos da Lei e dos regulamentos aplicáveis. 

Assim, poderá a Câmara Municipal deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de advocacia e 

representação em juízo do município, para análise do processo e apresentação de contestação àquela acção e 

pedido. 

É quanto cumpre informar. Vagos, 26 de Junho de 2013. O Presidente da Câmara Municipal, (Rui Miguel 

Rocha da Cruz, dr.)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alertar para o carácter de urgência e promoção de 
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procedimento para aquisição de serviços de advocacia e representação em juízo do Município de Vagos, sendo 

para o efeito consultados 5 (cinco) ou mais advogados ou sociedades de advogados, incluindo 2 (dois) dos já 

contratados, para os processos em que ainda não foi constituído advogado e para aqueles que surgirem. ----------- 

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

8 – VITOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES – PEDIDO DE REFORÇO DE INDEMNIZAÇÃO - 

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

• Exposição do senhor Vitor Manuel Figueiredo Guimarães, registada nesta Câmara Municipal em 28 de 

junho de 2013, a solicitar o reforço do valor da indemnização atribuído, no valor de 9.372,08 € (nove 

mil, trezentos e setenta e dois euros e oito cêntimos); ------------------------------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 2803, datada de 01 de julho de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos e anexar todo o 

processo (incluindo o processo de obras). ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, solicitar à DAJ e à DF a avaliação da parcela restante co-propriedade dos irmãos do requerente, 

para efeitos de negociação global de todos os prédios objeto da operação de destaque nº 10/12. --------------------- 

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

9 – DANCING THERAPY – DESPESAS EFETUADAS NO ÂMBITO DO ENCONTRO DOS 

PARCEIROS DO PROJETO “DANCING THERAPY”, PARCERIAS DE APRENDIZAGEM  

GRUNDTVIG, PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (2012-1CZ-GRU06-10082 

3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação do senhor secretário, dr, Bruno Marques, datada de 27 de junho de 2013. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento das despesas apresentadas pelo senhor 

professor João Pedro da Costa Regalado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES – CURSO VOCACIONAL – ÁREAS VOCACIONAIS: 

ELETRICIDADE; COZINHA; ARTES MANUAIS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------- 

Presente declaração de intenções, datada de 21 de junho de 2013. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração. -------------------------------------- 

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

11 – DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES – CURSOS PROFISSIONAIS: TECNICO DE 

TURISMO/TECNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA – RATIFICAÇÃO ----------------------------- 

Presente declaração de intenções, datada de 25 de junho de 2013. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração. -------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, bem como da Divisão 

Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 13 a 26 de junho e de 13 a 27 de junho 

respetivamente, todos de 2013, 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. DIA – E01/2012 

– APROVAÇÃO DO PSS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente PSS (Plano de Segurança e Saúde), respeitante à empreitada “Construção de Posto de Vendagem na 

Praia da Vagueira”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 20 de 

junho de 2013, que aprovou parcialmente o PSS da empreitada supra citada. ------------------------------------------- 

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA EM 595 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO ------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 20 de junho de 2013, que a seguir se transcreve: --- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “BENEFICIAÇÃO DA EM 595”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 191.058,78 € (cento e noventa e um mil, cinquenta e oito euros 

e setenta e oito cêntimos); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 2 Meses; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 
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f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

• Efectivos: 

Presidente – Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas, Eng.º Jorge Almeida; 

Vogal – Chefe da Divisão de Equipamentos e Projectos, Arq. Pedro Castro (que substituirá o 

Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); 

Vogal – Chefe da Divisão Financeira, Dr. Nuno André. 

• Suplentes: 

Técnico Superior, José Silvestre; 

Coordenador Técnico, Mário Dinis. 

• Secretário do Júri: 

Coordenador Técnico, Carlos Leandro, substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

Assistente Técnica, Paula Cristina. 

g) 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 rectificações das peças do procedimento; 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

• Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 20 de junho de 2013, O Presidente da Câmara, (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz).” --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento. ------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

3 – PONTÃO DE SANTO ANDRÉ/SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ DE VAGOS) – PROC. 6.2.2 – 

05/2007 – RECEÇÃO DEFINITIVA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 05 de fevereiro de 2013, 

solicitando a receção definitiva da empreitada e o cancelamento das garantias bancárias; ------------------ 

• Auto de Receção Definitiva datado de 19 de junho de 2013; ---------------------------------------------------- 

• Informação do CDGI, datada de 20 de junho de 2013. ------------------------------------------------------------ 

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

• Homologar o auto de receção definitiva; ------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as quantias retidas como garantia e promova, 
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pela forma própria, a extinção da caução prestada. ---------------------------------------------------------------- 

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

4 – RUA DA ESCOLA DA GÂNDARA (FONTE DE ANGEÃO) – PROC. 6.2.2 – 10/2007 – RECEÇÃO 

DEFINITIVA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 29 de maio de 2013, solicitando a 

receção definitiva da empreitada e o cancelamento das garantias bancárias; ---------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva datado de 19 de junho de 2013; ---------------------------------------------------- 

• Informação do CDGI, datada de 20 de junho de 2013. ------------------------------------------------------------ 

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

• Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as quantias retidas como garantia e promova, 

pela forma própria, a extinção da caução prestada. ---------------------------------------------------------------- 

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

5 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CONCURSO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de junho de 2013, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa de Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 242.156,73 € (duzentos e quarenta e dois mil, cento e 

cinquenta e seis euros e setenta e três cêntimos); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 30 Dias; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

• Efectivos: 

Presidente – Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas, Eng.º Jorge Almeida; 

Vogal – Chefe da Divisão de Equipamentos e Projectos, Arq. Pedro Castro (que substituirá o 
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Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); 

Vogal – Chefe da Divisão Financeira, Dr. Nuno André. 

• Suplentes: 

Técnico Superior, José Silvestre; 

Coordenador Técnico, Mário Dinis. 

• Secretário do Júri: 

Coordenador Técnico, Carlos Leandro, substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

Assistente Técnica, Paula Cristina. 

g) 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 rectificações das peças do procedimento; 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

• Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 24 de junho de 2013,O Presidente da Câmara, (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)”. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento. ------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceder em conformidade com o teor da presente deliberação ------ 

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

6 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC. DEU – 01/2010 ----------------------------------- 

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

• Informação do CDEP, datada de 27 de maio de 2013; ------------------------------------------------------------ 

• Deliberação camarária tomada em reunião de 18 de junho de 2013; -------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 24 de junho de 2013. ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, acionar judicialmente o projetista para efeitos de 

indemnização de Erros e Omissões na empreitada em epígrafe. Devendo a presente ação ser assegurada no 

âmbito do procedimento aprovado pela Câmara Municipal no seu ponto A-7 desta reunião. -------------------------- 

Deve a Divisão de Projetos e Equipamentos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL DUARTE ROCHA NOVO – PROC.º 30/88 – PONTE DE VAGOS – ALTERAÇÃO DE 

AFETAÇÃO DO LOTE 3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 29/88 -------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Requerimento registado a 16 de maio de 2013 a solicitar a alteração de afetação do lote nº 3, do alvará 

de loteamento nº 29/88; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da CDGU, datada de 31 de maio de 2013. ----------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para parecer jurídico. ------------------ 

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

2 – ANGELA JESUS SILVA E ESMAEL JULIÃO SANTOS – PROC.º 24/13 – CORGO DO SEIXO DE 

BAIXO – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MUROS --------------------- 

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

• Requerimento com o nº de registo 4438/13, datado de 03 de maio de 2013 a requerer licença para 

construção de moradia unifamiliar e muros; ------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da CDGU, datada de 03 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------- 

Por quanto a presente proposta cumpre a legislação em vigor e se afigura a que melhor dá resposta aos critérios 

de segurança e salubridade e ordenamento do território. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a presente proposta de localização. ------------------------ 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

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

3 – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – FAUSTO CALADO NEVES, HUMBERTO CALADO NEVES E 

MARIA CARMINA CALADO NEVES – REMOÇÃO DE ENTULHO – RUA ANTÓNIO CARLOS 

VIDAL – VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do CER – Centro de Educação e Recreio de Vagos, datado de 22 de março de 2013, a 

solicitar informação sobre remoção de entulho em terreno confinante a sul; ---------------------------------- 

• Informação dos proprietários de 04 de junho de 2013. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto e remeter aos serviços de 

fiscalização para que os mesmos verifiquem se já foram efetuados os trabalhos de remoção de entulho. ------------ 

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

4 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 3/13 – PARADA DE CIMA – FONTE DE 

ANGEÃO – LOTEAMENTO DE TERRENO REFERENTE AO ARTIGO 1784-P ----------------------------- 

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

• Requerimento com o nº de registo 5977/13, datado de 18 de junho de 2013, apresentando os elementos 

solicitados para dar seguimento ao processo de loteamento nº 3/13; -------------------------------------------- 
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• Informação da CDGU, datada de 17 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Requerente: Marco Manuel Morais Lancha 

Processo n.º 3/13 – Licenciamento de Loteamento Industrial 

(Processo Inicial n.ºs – 141/2009 e 54/1979 e Licença n.º 772/1987 de 2 de Novembro) 

Tendo em consideração os seguintes factos: 

1. O requerente pretende instalar um estabelecimento industrial, destinado a serralharia, num edifício 

construído e existente, validamente licenciado em Novembro de 1987, numa parcela de terreno com 

6400 metros quadrados, que hoje se localiza, no PDM, em SOLO URBANO (capítulo V), Solos cuja 

urbanização seja possível programar (Secção III), na Subcategoria de Espaços para Indústria 

(Subsecção III), artigos 44º a 59º do regulamento do PDM em vigor; 

2. O requerente pretende, ainda, alterar o uso da construção existente, de vacaria para serralharia, 

reconstruir, alterar e ampliar a construção existente, obtendo melhores condições de segurança e de 

salubridade do existente e assegurar melhores condições ambientais e adequada organização do 

processo produtivo do estabelecimento industrial; 

3. Apesar de se tratar de uma alteração/ampliação de construção existente, tendo em conta o estipulado 

nas alíneas do artigo 59º do citado regulamento do PDM, os serviços técnicos da DGU, sugeriram que 

o requerente enquadrasse a sua proposta numa prévia operação de loteamento e conformasse a mesma 

com os requisitos aí previstos e com o Estudo Base aprovado pela Câmara Municipal, na sua 

deliberação de 4 de Junho de 2013; 

4. Ora, tendo em consideração as características geométricas da parcela e a específica localização da 

construção aí existente, verifica-se que, embora podendo cumprir a esmagadora maioria dos requisitos 

previstos naquelas alíneas do citado artigo 59º, não cumpre totalmente a alínea g), quanto ao 

afastamento lateral sul da construção existente, cumprindo os afastamentos e alinhamentos aí previstos 

para, respectivamente, a lateral norte e o frontal e tardoz da construção existente e proposta; 

5. Assim, cumpre saber se, em face daquelas disposições do PDM e do Estudo de Base aprovado, deve a 

Câmara Municipal impor ao requerente a obrigação de demolição da construção existente e licenciada 

ou a aquisição de mais uma parcela de terreno para cumprir escrupulosamente o afastamento lateral 

sul, medido da construção ao limite do lote de 7,5m, em lugar dos 5m propostos, que se acha 

imediatamente a sul da sua, e que por força daquele estudo e características geométricas não permite 
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construção achando-se na faixa de protecção e acoplada à rede viária proposta; 

6. Ou, em alternativa, assumir a preexistência de direitos validamente adquiridos e conformar e 

compatibilizar o Estudo de Base aprovado, e um futuro Plano de Pormenor, aprovando a proposta de 

loteamento apresentada pelo requerente; 

7. Ora, tendo em consideração a legislação aplicável, nomeadamente o Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE), e o supra citado Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM), estamos em 

crer que deve ser admitida a proposta do requerente, tal qual apresentada, respeitando direitos 

validamente adquiridos e assentando nos preponderantes interesses de justiça e estabilidade da 

relação social estabelecida, concedendo tratamento mais favorável ao requerente e sacrificando um 

afastamento lateral optando pelo da construção existente; 

Porquanto, 

8. Se ponderarmos o estipulado nos artigos 60º do RJUE e 66º do RPDM, constata-se que as construções 

erigidas ao abrigo de direito anterior e as utilizações respectivas não são afectadas por normas legais 

e, por maioria de razão, normas regulamentares supervenientes, não podendo recusar-se, com estes 

fundamentos, alterações propostas nas edificações existentes ou originárias, desde que tais obras não 

agravem desconformidade com aquelas normas supervenientes ou tenham como objectivo e resultado a 

melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação; 

9. Analisando a proposta do requerente globalmente, todos os parâmetros urbanísticos, inclusive os 

alinhamentos e afastamentos propostos, desagravam a desconformidade do existente com a norma 

regulamentar do artigo 59º do RPDM em vigor, e quanto ao afastamento lateral sul proposto, porque o 

mesmo se mantém pela edificação existente, não agrava a desconformidade com a citada norma 

regulamentar. Por outro lado, obtém-se, com a mesma proposta, uma clara melhoria das condições de 

segurança e salubridade para a edificação; 

10. Por outro lado, quanto à ampliação, constata-se que várias Secções do RPDM contêm em si normas 

regulamentares que tratam quer especificamente sobre as recuperações e alterações a construções e 

usos existentes, independentemente da categoria de solo ou espaço onde se inserem, nomeadamente, 

nos seus artigos 22º, 25º, 43º, 46º, 51º, 54º, quer genericamente para todos os Espaços e todas as 

Construções e seus usos, anteriores a Dezembro de 1992, por via de um regime excepcional, aceitando 

– se parâmetros urbanísticos distintos das dos Espaços onde se inserem, independentemente de se 
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acharem licenciadas ou não, apenas se acautelando, no seu artigo 66º, a necessidade de prévio parecer 

para aquelas construções que se acharem sob Regimes de Servidão, o que não é o caso dos autos.  

11. Prosseguindo, os artigos 58º e 59º, da III subsecção, da III secção, do capítulo V, primeiramente 

aplicáveis à proposta em apreciação, não acautelam o tratamento das construções existentes e 

respectivas ampliações, mesmo quando o seu uso ou o uso proposto é compatível com aquela 

subcategoria de Espaço. Assim, não afastando todas as normas regulamentares aí previstas, somos 

convocados por força de um direito adquirido reconhecido por Lei a integrar esta lacuna existente, 

aplicando primeiramente outras “normas auxiliares” existentes na mesma Secção ou em Secção 

distinta do mesmo Capítulo e, por fim, recorrendo ao regime geral da excepção prevista no artigo 66º 

citado; 

12. Operando a integração da lacuna existente e a interpretação das normas potencialmente aplicáveis, 

entende – se ser de aplicar as normas previstas nos artigos 51º e 52º do RPDM, que trata dos Espaços 

Industriais já maioritariamente ocupados e das respectivas construções, subsecção III, da secção II, do 

capítulo V, já licenciadas ou licenciáveis, em especial na Área Industrial de Ponte de Vagos cuja 

fronteira confina com a área do citado Estudo Base para o Pólo Industrial de Ponte de Vagos – este 

que trata dos Espaços para Indústria, dando esta área continuidade e desenvolvimento àqueloutra, 

não havendo aqui quaisquer impedimentos ou obstáculos à aprovação da proposta apresentada pelo 

requerente, incluindo a alteração/ampliação da construção aí existente, aceitando aquele afastamento 

proposto determinado por aquela construção originária; 

Assim sendo, acha-se assegurado o cumprimento da legislação aplicável e das normas regulamentares 

em vigor, podendo a Câmara Municipal aprovar a proposta do requerente tal como apresentada.  

Vagos, 26 de Junho de 2013.O Presidente da Câmara Municipal, (Rui Miguel Rocha da Cruz, dr.)”. --- 

Tendo em consideração que os pareceres recolhidos não obstam à aprovação; ------------------------------------------ 

Tendo em consideração os artigos 51º, 52º, 58º, 59º e 66º, nº 1 do Regulamento do PDM (Plano Diretor 

Municipal) em vigor e 60º do RJUE; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de localização apresentada pelo requerente 

e remeter à DGU para dar seguimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E, quando eram 17 horas e 27 minutos, o senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos, ausentou-se 
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definitivamente da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua 

participação e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – LOTEAMENTO – VILA DE VAGOS – PROC.º 1/12 – COVÃO INVESTE, S.A. – PROCESSO 

JUDICIAL Nº 395/13.6BEAVR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento com o nº de registo 4255/13, datado de 29 de abril de 2013, apresentando exposição com 

elementos referentes à fundamentação sobre o processo nº 1/12; ----------------------------------------------- 

• Notificação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com registo de entrada neste Município em 

14 de maio de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 17 de junho de 2013. ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar como boa a interpretação dos serviços técnicos e jurídicos 

do regulamento de tabelas e taxas do Município de Vagos para o cálculo das mesmas. E por via disso contestar a 

ação de impugnação jurídica que é movida pela Licinio Ramos, Ldª, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro. Devendo a presente contestação ser assegurada no âmbito do procedimento aprovado pela Câmara 

Municipal no seu ponto A-7 desta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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 art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 38 

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

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

 

 

 

 

 


