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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2016, de 20 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte de outubro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e cinco minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

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

Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar: ------------------------------------------------------------ 

 Que a reunião ordinária pública do mês de novembro, prevista para o dia 17, passará 

para o dia 24. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Terá de se realizar uma reunião extraordinária no dia 28 ou 31 de outubro. O dia será 

confirmado o mais breve possível. --------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques para colocar as seguintes 

questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a Revisão do PDM, o que está pensado ser feito? -------------------------------------- 

 O que está a ser feito no pontão da Rua dr. João Mendes Correia da Rocha? -------------- 

 O que está a pensar fazer na Quinta do Ega? ---------------------------------------------------- 

 Porque não está ainda concluído o Estádio Municipal? ---------------------------------------- 

 Relativamente à primeira questão, o senhor Presidente deu a palavra ao senhor Vice Presidente. - 

 O senhor Vice Presidente referiu que está em avaliação a alteração pretendida. Estão a ser reunidos 

contributos, pois uma alteração ao PDM terá de ser bem fundamentada. ------------------------------ 
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 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, também referiu que existem algumas 

dúvidas relativamente à aplicação do RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial). Dentro das próprias CCDR’s existem entendimentos diferentes. O novo regime veio 

trazer grandes alterações. Tem que haver posse dos terrenos para poder ser feita a alteração do 

solo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente referiu ainda que é problemático mexer num documento destes com o novo 

RJIGT, porque este obriga a que os espaços que foram conquistados à Reserva Agrícola e à 

Reserva Ecológica, que no espaço de validade do PDM não tenham sido ocupados voltem à RAN 

e à REN. O que no processo de revisão do PDM, poderia ter no concelho de Vagos, nomeadamente 

na relação com a REN, efeitos trágicos. Portanto este processo de revisão tem de ser muito bem 

ponderado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Quanto à segunda questão, o senhor Vice Presidente informou que, como já foi dito anteriormente, 

em conversações com o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo foi decidido fazer uma pequena 

alteração. Houve alguns contributos por parte da CM de Ílhavo e decidiu-se proceder com essa 

alteração que está a ser tratada com o projetista. São ajustes que têm a ver essencialmente com a 

posição do pontão e com as infraestruturas existentes. --------------------------------------------------- 

 Relativamente à Quinta do Ega o senhor Presidente referiu que gostaria de acrescentar alguns 

equipamentos. Já se está a trabalhar em sede de projeto para a construção de um centro náutico e 

um centro de BTT. A ideia é que aquele espaço, que é lindíssimo, seja mais utilizado e para isso 

queremos criar o hábito de o frequentar. -------------------------------------------------------------------- 

 Quanto ao Estádio Municipal está concluído e em funcionamento. Toda a componente de obra foi 

concluída. A questão do equipamento foi recorrente. O Estádio Municipal é uma infraestrutura 

que tem gerado as melhores críticas por parte de quem a visita, e isso deve-nos encher de orgulho.  

Quanto à questão da alimentação elétrica não é verdade que esteja com a baixada da obra, mas é 

verdade que o Estádio ainda não tem a alimentação elétrica necessária para ligar todas as luzes, 

sendo que tal não é necessário. Com a iluminação existente os treinos decorrem com normalidade. 

Nunca houve queixas quanto a essa matéria. Mesmo depois de assegurar a ligação ao PT, 

continuarão a ser ligadas as luzes que estão a ser utilizadas agora e que asseguram perfeitamente 

as necessidades do Estádio, até porque não se pretende aumentar os encargos. ----------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de outubro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 317.397,98 € (trezentos e dezassete mil, trezentos e noventa e sete euros e noventa e oito 

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

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 26 de setembro a 16 de outubro; --------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 25 de setembro a 16 de outubro; ------------ 

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. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – CLUBE 

DE PESCA DESPORTIVA DE CALVÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 29 de setembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 1.617,00 € (mil seiscentos e dezassete euros); ------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 4999, no valor de 1.617,00 € (mil, seiscentos e dezassete 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de outubro de 2016: “À Reunião de 

C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 1.617,00 € (mil, seiscentos e dezassete euros). ------------------------------------------------------------------- 
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Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TREPANELAS ------------------------------------------------------ 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 29 de setembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 3.264,00 € (três mil, duzentos e sessenta e quatro euros); ------------ 

 Informação de Compromisso n.º 4998, no valor de 3.264,00 € (três mil, duzentos e 

sessenta e quatro euros); ---------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de outubro de 2016: “À Reunião de 

C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 3.264,00 € (três mil, duzentos e sessenta e quatro euros). ------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – GRECAS 

DE SANTO ANTÓNIO -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 30 de setembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 22.927,40 € (vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete euros e 

quarenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 4997, no valor de 11.463,70 € (onze mil, quatrocentos e 

sessenta e três euros e setenta cêntimos), para o ano em curso e 11.463,70 € (onze mil, 

quatrocentos e sessenta e três euros e setenta cêntimos), para exercícios futuros; --------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de setembro de 2016: “À Reunião 

da C.M.”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 22.927,40 € (vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete euros e quarenta cêntimos). ----------------------- 

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

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

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

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

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

3.5 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA-

HORA – XII PASSEIO ÀS AREIAS 2016 -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 13 de outubro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 1.600,0 € (mil e seiscentos euros); --------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 4995, no valor de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros); - 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2016: “À Reunião de 

C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.1 COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA 

– UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS PELOS UTENTES 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA --------------------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Requerimento da CASDSC, de 08 de agosto de 2016, solicitando “a utilização gratuita 

da piscina municipal de Vagos para o próximo ano letivo 2016/2017, para a prática de 

aulas de hidroterapia com os utentes portadores de deficiência”; --------------------------- 

 Informação do SD, da DEDJ, de 28 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: --- 

“Considerando: 

1. O pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização de ambos os tanques da 

Piscina Municipal de Vagos, apresentado pelo Presidente da Direção da 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, doravante 

designado por CASDSC, Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, em 

anexo;  

2. Que existe disponibilidade em ambos os tanques, nos dias e nos horários 

solicitados, para acolher os utentes da CASDSC e que tais utilizações não 

perturbam o normal funcionamento das atividades previstas para os mesmos 

turnos de utilização; 

3. Que o Município de Vagos tem investido na massificação da prática regular e 

orientada de atividade física pelos diversos setores da sociedade, ciente da sua 

importância para a saúde e bem-estar da população; 

4. Que o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo 

Municipal de Vagos prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que excecionalmente 

e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara Municipal de Vagos 

poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do pagamento das taxas 

aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro; 

5. Que uma possível isenção das taxas de utilização a aplicar a estes utentes 

configura-se como uma medida de apoio à prática de atividade física regular e 

orientada por parte de cidadãos portadores de deficiência o que, tendo em conta 

a importância das atividades a desenvolver para a sua qualidade de vida e 

autonomia, poderá ser enquadrada pelo disposto no ponto anterior; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de 

isentar o pagamento da taxa de utilização por parte da CASDSC para a dinamização de 

atividades de hidroterapia e de natação, durante a presente época desportiva, num valor 

anual previsto de 1.101,78€ (mil, cento e um euros e setenta e oito cêntimos).”; ---------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de setembro de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

supra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4.2 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – ISENÇÃO 

PARCIAL DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE ÀS AULAS SÉNIOR --------------- 

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

 Requerimento da ASSCSAV, de 20 de outubro de 2016, solicitando “que as idosas 

transportadas pela associação tenham isenção de 50% do valor da taxa de pagamento 

de hidroginástica, uma vez que só frequentam 1 dia por semana”; -------------------------- 

 Informação do SD, da DEDJ, de 28 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: --- 

“Considerando: 

1. O pedido de isenção de 50% do pagamento da taxa de utilização referente às 

aulas sénior enviado pelo Presidente da instituição, Senhor Fernando Oliveira 

Pinho, em anexo;  

2. Que o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos 

não prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor 

previsto para as aulas sénior é de 15.59€, correspondendo a 2 aulas semanais; 

3. Que, de acordo com o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não 

isenta o utente do pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, 

apesar de os referidos utentes frequentarem a piscina apenas uma vez por 

semana, é devido o valor referente à totalidade da mensalidade; 

4. No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que 

excecionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara 

Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do 

pagamento das taxas aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha 

por objetivo o lucro; 

5. Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes 

utentes configura-se como uma medida pontual, no apoio à prática de atividade 

física regular e orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá 

ser enquadrada pelo disposto no ponto anterior; 

6. Que os referidos alunos serão integrados numa turma sénior já existente – Aula 

Sénior 5, na qual o número de vagas permite a frequência das aulas pela 

totalidade dos alunos da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo 

André de Vagos; 
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Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de 

isentar em 50% o pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes 

da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, num valor 

anual previsto de 351,00€ (trezentos e cinquenta e um euros).”; ----------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de setembro de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, conforme informação 

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE VAGOS – TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -------- 

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

 Minuta do Protocolo de Parceria, a outorgar entre o Município de Vagos e o Agrupamento de 

Escolas de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do SE, da DEDJ, de 29 de setembro de 2016, propondo: “que se aprove a presente 

minuta e que se remeta à aprovação da Câmara Municipal, autorizando esta, o Presidente da 

Câmara a outorgar o protocolo em representação do Município”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de setembro de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

6.1 CAFÉ VICIUS – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------- 

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

 Informação da UAJ, de 27 de setembro de 2016, concluindo: “Esgotado o prazo da 

audição prévia, não foi apresentada qualquer reclamação, pelo que deverá a pretensão 

ser indeferida com base na informação técnica de 18/08/2016, designadamente em 
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virtude do parecer desfavorável da junta de freguesia de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de outubro de 2016: “ À 

Reunião da C.M”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO ------------------------------------------- 

7.1 PAULA CRISTINA DOMINGUES BATISTA ---------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Paula Cristina Domingues Batista, de 02 de fevereiro de 2016, 

solicitando reembolso de danos causados; ------------------------------------------------------- 

 Informações da UAJ, de 03 de outubro de 2016, concluindo: “que deverá ser deferida a 

pretensão da requerente, e consequentemente ser a mesma ressarcida no valor de €99,20 

(noventa e nove euros e vinte cêntimos), que corresponde ao valor dos danos sofridos na 

sua viatura”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 04 de outubro de 2016: “À reunião 

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

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

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

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

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

7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO ------------------------------------------- 

7.2 CARINA MANUELA JESUS MARQUES CAPELA CARRANCHO ----------------------- 

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

 Requerimento de Carina Manuela J. M. Capela Carrancho, de 11 de março de 2016, 

solicitando que a Câmara Municipal suporte o custo da reparação da viatura; ------------- 

 Nosso ofício n. 2022, de 19 de setembro de 2016, em cumprimento do disposto nos 

artigos 121º e 122º, do CPA; ---------------------------------------------------------------------- 
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 Informações da UAJ, de 07 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------- 

“1. A Sra. Carina Manuela Jesus Marques Capela Carrancho, residente na Rua 4 de 

Outubro, nº 62, 3840-506 Santo António de Vagos, solicitou o ressarcimento dos danos 

provocados na viatura pertencente à empresa Metaveiro, matrícula 43-DV-50, em 

virtude de, no dia 02/03/2016, quando transitava na estrada municipal que liga o Fontão 

à entrada da A17 de Vagos, ter passado por um buraco, não assinalado, cuja 

profundidade atingia cerca de 20 cm. Danificou a roda da viatura e o valor da reparação 

é de 26,08 euros. 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 20/07/2016 no sentido do 

indeferimento da pretensão, pelo que procedeu-se à audição da interessada para se 

pronunciar, querendo, sobre essa intenção de indeferimento (ofício 2022, de 

19/09/2016). 

3. Decorrido o prazo da audiência, que terminou em 04/10/2016, não foi apresentada 

qualquer reclamação. 

Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação técnica, de 20/07/2016, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“…f) Existia um sinal no início da rua, no sentido Salgueiro – Fontão, que dava 

indicação aos condutores do mau estado da via e da velocidade máxima a que os veículos 

deveriam circular; g) À entrada da Rua da Feira, no sentido Salgueiro-Fontão, a estrada 

estava sinalizada com um sinal A29-Outros Perigos, um sinal C13- Proibição de exceder 

a velocidade máxima de 30Km/hora, e ainda um painel adicional informativo com a 

designação “Pavimento Degradado”; h) O sentido de marcha do veículo era Salgueiro 

– Fontão; …26. Face ao exposto, a Câmara Municipal de Vagos ao colocar os sinais de 

trânsito alertando os condutores para o pavimento degradado e demais perigos que 

pudessem surgir ao circularem nessa via, bem assim proibindo tal circulação a 

velocidade superior a 30 Km/hora, deu cumprimento ao disposto no artigo 5º, do Código 

da Estrada. 27. Ao invés, não podemos afirmar, garantidamente, que o(a) condutor(a) 

do veículo tenha dado cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou 

seja, que tenha regulado a velocidade perante as características e estado da via, bem 

assim a quaisquer outras circunstâncias, e que, mesmo assim, não tenha conseguido fazer 

parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, por forma a evitar o acidente. 28. 

Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, 

no caso em apreço. 29. E, como tal, também fica excluído qualquer nexo de 

causalidade.””; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 10 de outubro de 2016: “À reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos, conforme 

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

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

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

8 – PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA 

PREENCHIMENTO DE 6 (SEIS) POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO -------------------------- 

 1 LUGAR PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

(ADMINISTRATIVO); -------------------------------------------------------------------------------------  

 1 LUGAR PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

(JARDINEIRO); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 LUGARES PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

(MOTORISTA DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS); ---------------------- 

 2 LUGARES PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

(CANTONEIRO DE VIAS MUNICIPAIS). ------------------------------------------------------------ 

Presentes propostas da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 outubro de 2016, relativas ao 

recrutamento dos postos de trabalho supra referidos. ---------------------------------------------------------------- 

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, nos termos do 

artigo 30º da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, 

a abertura do procedimento concursal comum, visando o recrutamento de: -------------------------------------- 

 1 lugar para a carreira e categoria de Assistente Técnico (administrativo); 

 1 lugar para a carreira e categoria de Assistente Operacional (jardineiro); 

 2 lugares para a carreira e categoria de Assistente Operacional (motorista de máquinas de 

movimentação de terras); 

 2 lugares para a carreira e categoria de Assistente Operacional (cantoneiro de vias municipais). 

Tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ------------ 
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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: ---------------------------------------------------------- 

“Na medida em que não se encontra justificada devidamente a proposta designadamente em articulação 

com a redução dos serviços a que temos vindo a assistir” --------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou também uma declaração de voto: ---------------------------------- 

“Esta é uma proposta que parte dos serviços, portanto adequando as necessidades à possibilidade que este 

Orçamento de Estado para 2016 nos deu de fazer contratações”. ------------------------------------------------ 

Esta declaração de voto foi subscrita pelos senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, 

Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. ------------------------------------------ 

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

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

9 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONOMICOS – 1º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/2017 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR --------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Ação Social, de 13 de outubro de 2016; --------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 13 de outubro de 2016: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as listas de classificação anexas à 

informação/proposta do Serviço de Ação Social. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – FESTIVAL VAGOS METAL FEST – REPORT FINAL ------------------------------------------------ 

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

 “Report final do estudo de impacto económico do festival Vagos Metal Fest.”. -------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 17 de outubro de 2016: “À Reunião de C.M. para 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DE PONTÕES EM FONTE DE ANGEÃO – PROCº E04/2016 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 16 de setembro de 2016; ----------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 28 de setembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de setembro de 2016: “Deverá ser remetida à Reunião de Câmara, para 

homologação”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C.M para homologação”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROCº E02/2013 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 26 de agosto de 2016; -------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 23 de setembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 27 de setembro de 2016: “Pode o Dono de Obra deliberar receber a título 

provisório a referida obra, face ao informado no Auto”; ------------------------------------------------ 

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

C.M”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

3 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROCº E08/2015 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 10 de setembro de 2016; ----------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 29 de setembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de setembro de 2016: “Deverá ser remetida à Reunião da Câmara, para 

homologação”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de outubro de 2016: “ À Reunião da 

C.M para homologação”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

4 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROCº E08/2015 – CONTA FINAL DA EMPREITADA - 

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

 Conta Final da Empreitada, de 15 de setembro de 2016; ----------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 29 de setembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de setembro de 2016: “Deve ser remetida à Reunião da Câmara, para 

aprovação/homologação”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

C.M”. ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. ----------------- 

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

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

5 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – PROCº E06/2016 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO  

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

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de 

procedimento para a empreitada “Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Ponte de Vagos 

e Santa Catarina”. 

 Mais se determina: 

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

Encargos; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 166.580,00 € (cento e sessenta e seis mil, 

quinhentos e oitenta euros); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 90 dias; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 24 dias; 

e) Que se adote o procedimento de Concurso Público; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 
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 Efetivos: 

Presidente:   Arq. Pedro Castro; 

Vogal:   Eng. Jorge Almeida (*); 

Vogal:   Eng. José Silvestre. 

(*) Substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos 

 Suplentes: 

Dr. Nuno André; 

Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri: 

O coordenador técnico Mário Dinis, a substituir nas suas faltas e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

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 retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de outubro de 2016: “ À Reunião de C.M”. ---- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CAPELA E JESUS IMOBILIÁRIA, LDA – PROC.º 14/06 – LAMEIRO DA SERRA – 

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Capela & Jesus Imobiliária, Ldª, de 04 de agosto de 2016, juntando elementos 

ao processo OLOU n.º 14/06; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 14 de outubro de 2016, concluindo: “Pelo que desde já proponho, caso a 

presente informação mereça concordância superior, que seja deliberado o seguinte: A Câmara 

Municipal de Vagos deliberou, (…), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87º do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, proceder à receção definitiva das obras de urbanização, 
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sendo que, relativamente à rede de gás, quando for feita a ligação à rede pública, a empresa 

concessionária tem de adotar as providências necessárias à verificação da rede. 

Consequentemente, proceda-se à libertação da caução.”; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de outubro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87º do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, proceder à receção definitiva das obras de urbanização, sendo que, 

relativamente à rede de gás, quando for feita a ligação à rede pública, a empresa concessionária tem de 

adotar as providências necessárias à verificação da rede. ---------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, que se proceda à libertação da caução. --------------------------------------- 

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

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

2 – JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – PROC.º 11/89 – RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

3 – MANUEL ALMEIDA – PROC.º 203/95 – PONTE DE VAGOS – LEGALIZAÇÃO ---------------- 

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

 Requerimento de Manuel Almeida, de 18 de agosto de 2016, juntando elementos ao processo 

supra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 15 de setembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 06 de outubro de 2016, concluindo: “à CM para deliberar quanto à 

legalização das obras de alteração e de ampliação já executadas e quanto à autorização de 

utilização do edifício”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 15 de setembro de 2016; 

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

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

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

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

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – MARILIA LOURENÇO SIMÕES – PROC.º 72/16 – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGOS 3941, 4177 E 4286 RUSTICOS ---------------------------------------- 

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

 Requerimento de Marília Lourenço Simões, de 26 de agosto de 2016, solicitando certidão de 

compropriedade, referente aos artigos 3941, 4177 e 4286; ---------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 23 de setembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 04 de outubro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade dos prédios 

sitos em Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, artigos 3941, 4177 e 4286, inscritos na matriz 

predial rústica da freguesia de Calvão. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – FERNANDO NEVES CARRAMÃO – PROC.º 57/16 – LOMBA – VAGOS – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Fernando Neves Carramão, de 05 de julho de 2016, solicitando licença de obras 

de edificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 30 de setembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 30 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve; --------------------------- 

“Concordo com a informação prestada, sendo de submeter a deliberação da Exmª CM, face ao 

exposto no ponto 1” (Face à pouca largura do terreno, julgo que a proposta de implantação do requerente se 

enquadra nas exceções previstas no n.º 3, do art.º 5º, do RMUE, devendo a Câmara Municipal pronunciar-se, nos termos 

do n.º3, do artigo referido); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de outubro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de implantação requerida, bem como 

o projeto de arquitetura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para: ------------------------------------------- 

 Dizer que continua a martelar no mesmo prego das taxas de água; ---------------------------------------- 

 Falar da sinalização na vila de Vagos. À entrada da vila existem placas de sinalização e informativas. 

Na rua dr. João MC Rocha só existe uma placa de velocidade, que entretanto desapareceu. Assim 

como também desapareceu um espelho na rua Eurico de Matos de saída para a João MC Rocha; ---- 

 Saber porque andam a implantar placas de “fim de todas as proibições”, uma à saída de Vagos e outra 

à entrada da rotunda? --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara esclareceu que essas placas estão ao abrigo do Plano de Sinalização 

Temporário das obras na rua dr. João MC da Rocha, e que as mesmas serão retiradas após a conclusão da 

obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 

quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


