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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 27/2016, de 15 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia quinze de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e um 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, 

e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por motivos profissionais. ------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Informar que está a decorrer a I Feira para a Cidadania, Formação, Emprego e Negócios, 

“THINKIN”, no edifício de Equipamento e Apoio Administrativo da Zona Industrial de 

Vagos, sede do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) e do Polo de Incubação do 

Município de Vagos (Polo IERA de Vagos); --------------------------------------------------- 
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 Ainda no âmbito da referida feira, fez uma apresentação baseada na comunicação da 

Informa D&B, especialista no conhecimento do tecido empresarial. Fez entrega de 

documentação relativo a essa apresentação. ---------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, para fazer uma breve 

apresentação sobre os processos de investimento na: ----------------------------------------------------- 

 Zona Industrial de Vagos; 

 Parque Empresarial de Soza; 

 Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de dezembro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 19.416,13 € (dezanove mil, quatrocentos e dezasseis euros e treze 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 27 de novembro a 09 de dezembro; ----- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 27 de novembro a 09 de dezembro; -------- 



 
 

Ata n.º 27/2016, de 15 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

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 – CRAC – 

CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL PARADA DE CIMA ------------------------ 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 25 de novembro de 2016, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 8.435,44 € (oito mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e 

quatro cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5696, no valor de 4.217,72 € (quatro mil, duzentos e 

dezassete euros e setenta e dois cêntimos), para o ano em curso e 4.217,72 € (quatro mil, 

duzentos e dezassete euros e setenta e dois cêntimos), para exercícios futuros; ------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de dezembro de 2016: “ À Reunião de 

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

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

de 8.435,44 € (oito mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos). ------------------- 

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

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

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

3.2 AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS – FONTE DE ANGEÃO – VAGOS – CALVÃO 

– PONTE DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do GAV, de 06 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: - 

“Considerando: 

1. Que os diversos agrupamentos de escuteiros (AE) necessitam de verbas para 

que possam desenvolver as suas atividades; 

2. Que cada agrupamento diverge no número de associados/elementos 

efetivamente inscritos; 
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3. Que cada agrupamento tem custos fixos; 

4. Os relatórios técnicos da UAJ, que referem que os pedidos apresentados pelos 

Agrupamentos se encontram devidamente instruídos; 

5. O disposto no n.º 7, do artigo 7.º do Regulamento de atribuição de subsídios às 

Associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de 

Vagos, que refere que “O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com 

competências delegadas, submete à aprovação da Câmara Municipal de Vagos 

proposta contendo as candidaturas a apoiar e o montante dos respetivos 

subsídios”; 

6. A metodologia de cálculo dos valores de subsídios a atribuir a seguir 

apresentado: 

 

 
Nº 

elementos 

Montante 

fixo 
Montante variável Total 

Agrupamento 826 - 

Fonte de Angeão 
71 500€ 10€ x 71 = 710€ 1210€ 

Agrupamento 822 - 

Vagos 
96 500€ 10€ x 96 = 960 € 1460€ 

Agrupamento 850 - 

Calvão 
61 500€ 10€ x 61 = 610 € 1110€ 

Agrupamento 851 - 

Ponte de Vagos 
97 500€ 10€ x 97 = 970 1470€ 

 

Perante o exposto, proponho a V. Exa. a atribuição dos subsídios aos Agrupamentos de 

Escuteiros (AE) nos seguintes montantes: 

 Para o AE de Fonte de Angeão um subsídio de 1210€; 

 Para o AE de Vagos um subsídio de 1460€; 

 Para o AE de Calvão um subsídio de 1110€; 

 Para o AE de Ponte de Vagos um subsídio de 1470€. 

Deixo, no entanto, à consideração de V. Exa.”; ------------------------------------------------ 

 Informação de compromisso n.º 5697; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de dezembro de 2016: “ À DF. Para 

cabimentar e remeter à Reunião de C.M”. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios acima identificados. ----------------- 

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

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



 
 

Ata n.º 27/2016, de 15 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

5 

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

3.3 RURALIDADES & MEMÓRIAS – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

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

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

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

Quando eram dez horas e cinquenta e nove minutos, a senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques, ausentou-se definitivamente da sala de reuniões. ------------------------------------------- 

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

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

3.4 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Centro Social e Paroquial de Calvão, de 25 de novembro de 2016, 

solicitando, “um apoio de 25.000,00 €”; -------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 13 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Relatório de análise - 1- Pretensão - O Centro Social Paroquial de Calvão vem solicitar 

à Câmara Municipal um apoio financeiro com carácter de urgência, do montante de 

25.000,00 euros, alegando, resumidamente, que vive uma situação confrangedora em 

termos de tesouraria em consequência do elevado volume de encargos provenientes da 

execução dos projetos de Remodelação das Instalações e melhoria dos serviços prestados 

nas diversas valências, estando por isso, pela primeira vez, em dívida com a Segurança 

Social, situação que urge regularizar. 

2- Documentação de apoio - A análise da pretensão foi efetuada com base na 

documentação constante do processo, designadamente orçamento e plano de atividades 

de 2016, relatório de contas de 2015, respetivas atas de aprovação, Estatutos, ata de 

tomada de posse dos órgãos, pareceres do Conselho fiscal, e ainda pelos esclarecimentos 

entretanto prestados pela direção sobre o assunto. 

3- Natureza jurídica - O Centro Social Paroquial de Calvão, Pessoa Coletiva nº 501 734 

937, é uma Instituição Particular de Segurança Social, com sede em Calvão, Vagos, e 

tem como princípios orientadores, fins e objetivos, os constantes dos artigos 3º e 4º dos 

respetivos Estatutos, e cujo registo encontra-se publicado no Diário da República, III 

Série, Nº 63, de 16 de março de 1989. 

4- Antecedentes - Segundo o que foi possível apurar nos serviços municipais, o último 

apoio financeiro concedido ao Centro Social remonta ao ano de 2006, altura em que a 
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Câmara Municipal, na reunião de 10/02/2006, concedeu um subsídio no montante de 

14.745,00 euros. 

5- Situação financeira do Centro Social – O orçamento do Centro Social para 2016 

apresenta um resultado líquido negativo de 47.014,71 euros. De entre os gastos 

previsionais do ano destaca-se para o efeito a rubrica de encargos sobre remunerações, 

no montante de 78.101,56 euros. De acordo com o parecer do Conselho Fiscal, nos anos 

de 2014 e 2015 a instituição foi sujeita a obras de remodelação das suas instalações e 

serviços, obrigando-a a pedir um financiamento bancário, que veio agravar os resultados 

previstos. A direção esclareceu que esse empréstimo foi do montante de 230.000,00 euros 

e destinou-se à requalificação do edifício, com vista a adequá-lo aos requisitos exigidos 

pela segurança social, designadamente com a remodelação do Centro de Dia, 

remodelação das instalações respeitantes ao serviço de apoio domiciliário, remodelação 

da creche e arranjos exteriores. Por outro lado, propõe-se a direção adotar medidas de 

redução de custos e otimização dos recursos disponíveis, sem por em causa a qualidade 

dos serviços prestados, salientando ainda, e apesar disso, o esforço que a instituição faz 

para prestar apoio a todos aqueles que têm rendimentos muito deficitários, cujas 

comparticipações são muito baixas, bem como a redução das comparticipações, por 

utente, do Centro Regional. Quanto a remunerações, não consta da rubrica de 

remunerações dos órgãos sociais qualquer dotação, e a rubrica dos custos do pessoal – 

cerca de 40 trabalhadores – está dotada com a importância de 355.007,10 euros. 

6- Impacto do não pagamento à segurança social – O não pagamento das dívidas à 

segurança social tem como impacto imediato e direto a retenção de parte das verbas 

respeitantes à comparticipação com os acordos celebrados para o Centro de Dia, Creche, 

Serviço de Apoio Domiciliário e ATL. Consequentemente, não fica garantido o 

pagamento de encargos fixos, designadamente os encargos com o pessoal. 

7- Enquadramento jurídico – Nos termos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, artigo 23º, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, 

designadamente da saúde, ação social e promoção do desenvolvimento, tendo as câmaras 

municipais competências materiais que, para o caso em apreço, se traduzem em deliberar 

sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente 

com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município 

(alínea o), do nº1, do artº 33º), apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (alínea u), do nº 1, do artº 

33º), e participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as instituições particulares de solidariedade social, 

nas condições constantes de regulamento municipal (alínea v), do nº 1, do artº 33º). Neste 

particular, não dispondo o Município de Vagos de regulamento específico para este fim, 

dever-se-á ter em atenção os princípios aplicáveis ao Regulamento de Atribuição de 
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Subsídios às Associações, publicado no DR, 2ª Série, Nº 205, de 23 de outubro de 2013, 

que, no seu âmbito (nº 1, do artº 2º), e definindo procedimentos e critérios, é extensível a 

outras instituições ou associações. Assim, atento ao disposto no nº 4, do artº 2º, deste 

regulamento, à Câmara Municipal de Vagos fica reservado o direito de conceder 

subsídios e apoios financeiros extraordinários, mediante proposta devidamente 

fundamentada, desde que: a) Razões de relevante interesse público o justifiquem; b) 

Sejam aprovados por unanimidade. 

8- Parecer – Perante tudo o atrás exposto, não vejo inconveniente no deferimento da 

pretensão, caso a Câmara Municipal, no uso dos poderes discricionários, entenda que 

estão fundamentados os pressupostos subjacentes para a atribuição do subsídio.”; ------ 

 Informação de Compromisso n.º 5765, no valor de 25.000,00 € (vinte cinco mil euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “ À Reunião de 

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

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O  Centro Social e Paroquial de Calvão – CSPC, para responder a exigências da segurança Social 

e melhorar as condições da Instituição para os seus utilizadores, iniciou há 3 anos, obras de 

requalificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Para o efeito utilizou capitais próprios e contraiu um empréstimo de 230.000,00 € (Duzentos e 

trinta mil euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Neste momento o serviço da dívida do referido empréstimo está a colocar dificuldades severas de 

tesouraria, colocando em risco a qualidade do serviço, senão mesmo, a curto prazo, a própria 

instituição; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A Câmara Municipal de Vagos deliberou, em 24 de abril de 2009, alargar a todas as IPSS a 

deliberação de financiar obras de requalificação em 50% com limite de 250.000,00 € (duzentos e 

cinquenta mil euros), mesmo para projetos que não tenham tido as suas candidaturas aprovadas; 

Face ao exposto, e tendo em conta o momento de dificuldade de tesouraria, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 25.000,00 € (vinte cinco mil euros), por conta do subsídio 

que vier a ser apurado e aprovado futuramente por esta Câmara Municipal. ------------------------------------- 

Mais deliberou notificar o CSPC para que, assim que as obras se encontrem concluídas, apresente as 

evidências dos custos finais para que seja calculado o financiamento devido ao abrigo da deliberação supra. 

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

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

4.1 ARSÉNIO SIMÕES DA CRUZ ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informações da UAJ, de 02 e 25 de novembro de 2016, respetivamente, que a seguir se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“§ 1º 

Dos factos: 

1. O Sr. Arsénio Simões da Cruz, residente na Rua do Arneiro, nº 10, em Tabuaço, 3840-

304 Ouca vem solicitar que seja ressarcido dos danos provocados na sua viatura, 

matrícula 83-BH-85, em virtude de, no dia 13/10/2016, pelas 14.45 horas, quando 

circulava na Rua Principal em Rio Tinto, no sentido Rio Tinto-Ouca, ao cruzar com um 

camião da Câmara Municipal, destruiu um pneu e danificou a jante da frente direita num 

buraco existente na referida via. 

2. Anexou ao seu pedido cópias do orçamento para a reparação dos danos (discriminado 

por reparação da jante e pintura, preço do pneu, válvula, calibragem e alinhamento), 

certificado de inspeção periódica, certificado de matrícula, cartão de cidadão e 

Declaração/Informação prestada à GNR, sendo que tal pedido é omisso, 

designadamente, quanto a: 

 a) Identificação exata do local do buraco na via; 

 b) Fotos dos danos na viatura, no local da ocorrência; 

 c) Auto de ocorrência da GNR, sobre a constatação direta do acidente/sinistro 

no local da ocorrência; 

 d) Descrição da ocorrência, em particular de algum facto ou comportamento 

originado pelo camião da Câmara Municipal; 

 e) Identificação do camião da Câmara Municipal, se possível; 

 f) Condições atmosféricas e ambientais (tempo, visibilidade, etc); 

 g) Características da via (anomalias do pavimento, obstáculos, sinalização, 

etc). 

3. A este propósito, e tendo em vista a análise objetiva dos pedidos de ressarcimento de 

danos, o Município de Vagos disponibiliza aos cidadãos um requerimento-tipo para esse 

efeito (em formato digital ou em papel), bem como a indicação dos documentos que o 

devem acompanhar, sendo que o requerente, apesar de ter apresentado tal requerimento, 

por um lado, não o preencheu completamente – falta a informação constante das alíneas 

a), f) e g), do número anterior - e por outro lado, não apresentou os documentos referidos 

nas alíneas b) e c), do número anterior. 

4. Apesar desta deficiente instrução do pedido, foi solicitada informação à Divisão de 

Gestão de Infraestruturas (DGI) que, em 26/10/2016, pronunciou-se dizendo que “… 
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com base na descrição do local efetuada pelo queixoso, informo que não verifiquei a 

existência de qualquer buraco na faixa de rodagem (ver fotos em anexo)”. 

5. Analisadas as referidas fotos (2, que se anexam à presente informação), constata-se 

efetivamente a ausência de qualquer buraco na faixa de rodagem. 

§ 2º 

Do Direito 

6. A presente situação poderá, eventualmente, consubstanciar-se numa responsabilidade 

civil extracontratual por parte do Município de Vagos pela prática de um facto ilícito 

traduzido numa conduta do agente que conduzia o camião ou na omissão de intervenção 

com vista à eliminação do risco provocado por um buraco na estrada, ou à sua eventual 

deficiente sinalização, por forma a garantir uma segura circulação dos veículos (ou o 

impedimento de circulação), bem assim no cumprimento das normas que lhe impõe o 

dever de vigilância do património que tem sob a sua administração. 

7. Nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea ee), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal “Criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição 

de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, 

sob a administração municipal”, e, nos termos da alínea qq) “Administrar o domínio 

público municipal”. 

8. O Código da Estrada predispõe que o mesmo é aplicável ao trânsito nas vias de 

domínio público das autarquias locais. O seu artigo 5º, sob a epígrafe “Sinalização” 

determina que nos locais que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva 

estar sujeito a restrições especiais e ainda quando seja necessário dar indicações úteis, 

devem ser utilizados os respetivos sinais de trânsito e que os obstáculos eventuais devem 

ser sinalizados por aquele que lhes der causa, por forma bem visível e a uma distância 

que permita aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar 

acidentes. Determina ainda o artigo 24º, sob a epígrafe “Princípios Gerais” que o 

condutor deve regular a velocidade de modo que, atendendo às características e estado 

da via e do veículo, à carga transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à 

intensidade do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias relevantes seja de prever e, 

especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente. 

9. Por seu turno, a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, por danos resultantes do exercício da função política-legislativa, jurisdicional 

e administrativa, é enquadrada no artigo 22º, da Constituição da República Portuguesa 

e rege-se pela Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro, com a alteração introduzida pela Lei 

nº 31/2008, de 17 de julho, que consagra o Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas. 
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10. Dispõe o nº 2, do artigo 1º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas que, para efeitos do referido diploma, correspondem 

ao exercício da função administrativa as ações e omissões adotadas no exercício de 

prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou princípios de direito 

administrativo. 

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

pessoas coletivas de direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que 

resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse 

exercício. 

12. E o nº 1, do artigo 8º, diz que os titulares de órgãos, funcionários e agentes são 

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

com dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam obrigados em razão do cargo. Ao que o nº 2, acrescenta que o Estado e as 

demais pessoas coletivas de direito público são responsáveis de forma solidária com os 

respetivos titulares de órgãos, funcionários e agentes. 

13. Desta forma surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva da Administração 

por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve e a 

responsabilidade pessoal dos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o 

caso de terem atuado com dolo ou culpa grave, ainda que funcione a responsabilidade 

solidária da pessoa coletiva pública, embora com a possibilidade de esta exercer o 

direito de regresso. 

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

competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, mas segundo o que seria 

normalmente exigível, nas circunstâncias do caso, para quem detém a qualidade de 

titular de órgão administrativo ou de funcionário, segundo o disposto no nº 1, do artigo 

10º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas. 

15. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a consequente 

inversão do ónus da prova – no caso de danos derivados da prática de atos jurídicos 

ilícitos, e de danos causados por omissão dos deveres de vigilância, previstas nos nºs 2 e 

3, do artigo 10º, do referido Regime. 

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

no caso de incumprimento dos deveres de vigilância, sendo que a admissibilidade desta 

presunção por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil implica a 

remissão para o nº 1, do artigo 493º, do Código Civil. 

17. Assim, o dever de indemnização por danos causados por coisas sobre as quais 

impenda um dever de vigilância deverá ser equacionado no âmbito das omissões ilícitas 
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aplicando-se o regime de inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, 

porquanto presume-se a culpa de quem tem a obrigação de vigiar a coisa suscetível de 

causar danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de outrem, desde que 

possa exercer sobre ela o controlo físico. 

18. Consequentemente, para que se afira a responsabilidade extracontratual, é 

necessário que se verifiquem, cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de 

indemnizar no âmbito do direito civil: a) O facto; b) A ilicitude; c) A culpa; d) O dano; 

e) O nexo de causalidade. 

§ 3º 

Caso em apreço 

19. No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, que o Sr. Arsénio 

Simões da Cruz, residente na Rua do Arneiro, nº 10, em Tabuaço, 3840-304 Ouca, 

alegadamente, teve danos na sua viatura, matrícula 83-BH-85, em virtude de, no dia 

13/10/2016, pelas 14.45 horas, quando circulava na Rua Principal em Rio Tinto, no 

sentido Rio Tinto Ouca, ao cruzar com um camião da Câmara Municipal, destruiu um 

pneu e danificou a jante da frente direita num buraco existente na referida via. 

20. Por sua vez, o processo, tal como está apresentado e instruído, carece de 

documentação e informação adicional, essencial para a tomada de decisão, 

designadamente: 

a) Que comprove a existência do buraco na via; 

b) Que esse buraco não estava devidamente sinalizado; 

c) Que os danos foram provocados por esse buraco (não sinalizado) ou que, 

estando o buraco fora da via, mas fruto de uma conduta perigosa do motorista do camião, 

que lá terá passado à data, hora e local, tenham sido causados os danos reclamados; 

21. Ao invés, também não podemos afirmar, garantidamente, que o condutor 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 sinistro. 

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

Vagos, no caso em apreço, e, como tal, também fica excluído qualquer nexo de 

causalidade.  

§ 4º 

Parecer 

23. Perante tudo o que atrás foi exposto, sou de parecer que deverá ser indeferida a 

pretensão da requerente. 
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24. Previamente à decisão de indeferimento, dever-se-á proceder à audiência escrita do 

interessado, em cumprimento do disposto no artigo 121º, do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Vagos, 2 de novembro de 2016”; ----------------------------------------------------------------- 

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

“1. O Sr. Arsénio Simões da Cruz, residente na Rua do Arneiro, nº 10, em Tabuaço, 3840-

304 Ouca vem solicitar que seja ressarcido dos danos provocados na sua viatura, 

matrícula 83-BH-85, em virtude de, no dia 13/10/2016, pelas 14.45 horas, quando 

circulava na Rua Principal em Rio Tinto, no sentido Rio Tinto-Ouca, ao cruzar com um 

camião da Câmara Municipal, destruiu um pneu e danificou a jante da frente direita num 

buraco existente na referida via. 

2. Sobre o assunto foi prestada a informação técnica de 02/11/2016 no sentido do 

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

pronunciar, querendo, sobre essa intenção de indeferimento (ofício 2371, de 

08/11/2016). 

3. Decorrido o prazo da audiência, que terminou em 22/11/2016, não foi apresentada 

qualquer reclamação. 

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

informação técnica, de 02/11/2016, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ … o processo, tal como está apresentado e instruído, carece de documentação e 

informação adicional, essencial para a tomada de decisão, designadamente: 

a) Que comprove a existência do buraco na via; 

b) Que esse buraco não estava devidamente sinalizado; 

c) Que os danos foram provocados por esse buraco (não sinalizado) ou que, 

estando o buraco fora da via, mas fruto de uma conduta perigosa do motorista do camião, 

que lá terá passado à data, hora e local, tenham sido causados os danos reclamados; 

21. Ao invés, também não podemos afirmar, garantidamente, que o condutor 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 sinistro. 

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

Vagos, no caso em apreço, e, como tal, também fica excluído qualquer nexo de 

causalidade.” 

É o que se me oferece dizer sobre o assunto – Vagos, 25 de novembro de 2016.”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 29 de novembro de 2016: “À 

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

apresentado, com base nas informações técnicas da UAJ. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

5.1 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – LILIANA PATRICIA 

SANTOS SILVA – VAGOS --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Liliana Patrícia Santos Silva, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 19 de julho de 2016, a solicitar apoio para o pagamento de renda de casa;  

 Informação do Serviço de Ação Social, de 07 de dezembro de 2016, confirmando a 

carência económica do agregado, propondo a atribuição de um subsídio mensal de 150.00 

€ (cento e cinquenta euros), durante um período de doze meses, o que perfaz um apoio 

de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros), e apresentando os seguintes anexos: --------------- 

o Pedido de apoio da requerente;  

o Cópia dos documentos de identificação dos dois elementos do agregado; 

o Atestado da Junta de Freguesia; 

o Declarações da Segurança Social referentes aos Apoios Sociais atribuídos; 

o Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; 

o Certificado de matrícula do filho; 

o Declaração médica da requerente;  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 (doze) 

meses, sendo o valor mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros), o que perfaz um apoio de 1.800,00 € 

(mil e oitocentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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



 
 

Ata n.º 27/2016, de 15 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

14 

6 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – APOIO PARA FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A ALUNO DO 1º CEB -------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE, da DEDJ, de 06 de dezembro de 2016, propondo: “que a Câmara Municipal 

delibere atribuir o suplemento alimentar nos períodos da manhã e da tarde, ao aluno Luís Carlos 

Lemos Guerreiro, solicitando o seu fornecimento ao Agrupamento de Escolas de Vagos, sendo o 

custo do mesmo, de € 1,08 por dia, suportado pelo Município de Vagos, após a apresentação pelo 

Agrupamento de Escolas de Vagos do número de dias de consumo efetuados”; --------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 5690, no valor de 5,40 € (cinco euros e quarenta cêntimos), para 

o ano em curso e 122,04 € (cento e vinte e dois euros e quatro cêntimos), para exercícios futuros;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de dezembro de 2016: “À DF. Proceda-se em 

conformidade”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o suplemento alimentar nos períodos da manhã 

e da tarde, ao aluno Luís Carlos Lemos Guerreiro, solicitando o seu fornecimento ao Agrupamento de 

Escolas de Vagos, sendo o custo do mesmo, de € 1,08 por dia. ---------------------------------------------------- 

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

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

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ESCOLA DE DANÇA DESPORTIVA RITMO 

DAS FORMAS – WDSF – INTERNATIONAL OPEN LATIN RF VAGOS OPEN 2017 --------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 09 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------- 

“Considerando: 

1. Que a prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos, reconhecido na Constituição 

da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 79.º; 

2. Que a dança desportiva é uma modalidade de elevado valor educativo e de grande 

implantação nacional, podendo assumir um papel fundamental no desenvolvimento 

desportivo do Concelho de Vagos; 

3. Que os eventos de dança Desportiva realizados em Vagos, em 2012 e em 2016, foram um 

sucesso, quer a nível organizativo quer a nível desportivo; 
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4. Que o evento WDSF International Open Latin RF Vagos Open 2017 será o maior evento de 

Dança Desportiva alguma vez realizado em Vagos, contando com a participação de vários 

pares estrangeiros; 

Face ao exposto, propomos que se remeta à reunião ordinária de Câmara Municipal a proposta 

de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Escola de Dança Desportiva Ritmo das Formas, 

em anexo, para aprovação da mesma e, consequentemente, autorização do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgar o referido protocolo.”; --------------------------------- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

WDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN RF VAGOS OPEN 2017 

Preâmbulo  

Considerando que: 

a) A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos reconhecido na Constituição 

da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 79.º; 

b) A Dança desportiva é uma modalidade de elevado valor educativo e de grande implantação 

nacional, podendo assumir um papel fundamental no desenvolvimento desportivo do 

Concelho de Vagos; 

c) Os eventos de Dança Desportiva realizados em Vagos, em 2012 e em 2016, foram um 

sucesso, quer a nível organizativo quer a nível desportivo; 

d) O evento WDSF International Open Latin RF Vagos Open 2017 será o maior evento de 

Dança Desportiva alguma vez realizado em Vagos, contando com a participação de vários 

pares estrangeiros; 

Entre: 

Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, adiante designado como Primeiro 

Outorgante, neste ato representado por, Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal; 

E, 

Ritmo das Formas – Club de Dança, pessoa coletiva número 509604994, adiante designado como 

Segundo Outorgante, neste ato representado por Nuno André Barbosa Vieira, na qualidade de 

Presidente da Escola de Dança; 

É outorgado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes e que os 

outorgantes aceitam e afirmam cumprir. 

Cláusula 1ª 

 (Objeto) 

O presente protocolo define o regime de apoios da Câmara Municipal de Vagos à Ritmo das 

Formas – Club de Dança, com vista à realização do WDSF International Open Latin RF Vagos 
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Open 2017, no dia 18 de fevereiro de 2017, englobando ainda o Congresso Nacional de Juízes de 

Prova, a ter lugar no dia 19 de fevereiro.  

Cláusula 2ª 

 (OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO OUTORGANTE) 

1. O apoio monetário da Câmara Municipal ao Segundo Outorgante será 10.000,00€ (dez mil 

euros), sendo a referida verba destinada ao pagamento de despesas indispensáveis à 

realização do evento; 

2. O Primeiro Outorgante será responsável por garantir o sistema de som e a iluminação 

adequada para a normal realização da competição; 

3. O Primeiro Outorgante disponibilizará ainda o Pavilhão Desportivo Municipal de Vagos para 

o evento, bem como os recursos humanos adequados ao normal funcionamento da instalação 

durante as atividades e à montagem e desmontagem das estruturas de apoio ao evento; 

4. A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS COMPROMETE-SE APOIAR A PROMOÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO 

EVENTO. 

Cláusula 3ª 

 (Obrigações do Segundo Outorgante) 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE COMPROMETE-SE A ORGANIZAR O WDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN 

RF VAGOS OPENS 2017, NO DIA 18 DE FEVEREIRO E O CONGRESSO NACIONAL DE JUÍZES DE 

PROVA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO; 

2. O Segundo Outorgante compromete-se, durante a vigência do presente protocolo a colocar o 

logótipo do Município de Vagos em todos os documentos oficiais do evento e materiais 

promocionais; 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a, durante o ano de 2017, colaborar com o Primeiro 

Outorgante em atividades organizadas por este, sempre que tal lhe for solicitado e tenha 

disponibilidade de recursos humanos para o efeito; 

4. O Segundo Outorgante fica obrigado a garantir todas as licenças, seguros e demais exigências 

legais e regulamentares, bem como em garantir a segurança dos praticantes e dos assistentes 

durante o evento. 

Cláusula 4ª 

(Vigência do Protocolo) 

O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura e cessará após a 

realização do evento, sem prejuízo da obrigação prevista no número 3 do artigo 3.º da cláusula 

anterior. 

Cláusula 5ª 

 (Disposições Finais) 

Tudo o que não ficar expressamente regulado e for omisso no presente Protocolo de 

Colaboração será resolvido de acordo com a legislação em vigor aplicável.”; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de dezembro de 2016: “À Reunião de C.M”. -- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração e 

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROCº E02/2008 – 

RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa adjudicatária ACA – Alberto Couto Alves, S.A., com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 14 de novembro de 2016, solicitando a receção definitiva e a 

libertação das garantias bancárias da obra; ----------------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Definitiva, de 25 de novembro de 2016; ---------------------------------------------- 

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

 Parecer do CDPP, de 29 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Junto se anexa o Auto de Receção Definitiva da empreitada do Relvado Sintético do Estádio 

para, se assim o entender, enviar a Reunião de Câmara”; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

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

o Homologar o Auto de Receção Definitiva; ----------------------------------------------------------------- 

o Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. --- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

PROCº E01/2016 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação da empresa adjudicatária Rosas Construtores, S.A, de 14 de novembro de 2016, 

solicitando uma prorrogação de prazo de 30 dias, devido à “existência de interferências com 

infraestruturas existentes, designadamente, a rede de águas residuais, que impossibilita a 
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conclusão da pavimentação da ciclovia, até que sejam prolongados os ramais existentes pela 

AdRA”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 23 de novembro de 2016, concluindo: “considera-se que pode ser 

concedida a prorrogação de prazo solicitada, até ao próximo dia 25 de dezembro, a título 

gracioso”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, de 28 de novembro de 2016: “Concordo com a informação prestada, deve ser 

concedida a prorrogação do prazo. Se for aceite a prorrogação desse ser solicitado ao 

empreiteiro novos planos de trabalho e pagamento”; ---------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de novembro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação de prazo solicitada, até ao próximo 

dia 25 de dezembro e a título gracioso, devendo o empreiteiro apresentar novos planos de trabalho e 

pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROCº E09/2016 – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2016, 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 “Reparação de Pavimentos 2016”. 

 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 348.867,13 € (trezentos e quarenta e oito mil, 

oitocentos e sessenta e sete euros e treze cêntimos); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 6 meses; 

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

e) Que se adote o procedimento de Concurso Público; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

Presidente:   Dr. Nuno Carvalho; 

Vogal:   Eng. Jorge Almeida (*); 

Vogal:   Eng. José Silvestre. 

(*) Substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos 
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 Suplentes: 

Eng. André Nunes; 

Eng. Ana Vilão. 

 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.”. -----------------------------------------------  

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

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LÚCIO VIDAL – FASE I – 

PROCº E08/2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Presente projeto da empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PEDRO GABRIEL MARGARIDO RIBEIRO – PROC.º 85/04 – CANTO DE CALVÃO – 

CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL PARA 

CONCLUSÃO DE OBRA --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Pedro Gabriel Margarido Ribeiro, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 25 de outubro de 2016, solicitando a concessão de licença especial para conclusão 

da obra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 25 de novembro de 2016; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 28 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
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“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel em conceder a licença especial para 

a conclusão da obra, sendo de remeter o pedido para deliberação da Exmª CM, face ao ponto 2 

do artigo 40º do RMUE.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a licença especial para a conclusão da obra. – 

Mais deliberou, notificar o requerente para dar cumprimento ao estipulado no n.º 2, do artigo 40º, do 

RMUE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – FERNETO – MAQUINAS ARTIGOS PARA A INDUSTRIA ALIMENTAR, S.A. – PROC.º 93/16 

– LOTES 101, 103, 105 E 107 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS ------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Ferneto, S.A., de 25 de novembro de 2016; ------------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 07 de dezembro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 09 de dezembro de 2016, propondo: “que deverá ser remetido o processo 

para deliberação da Exmª CM, no que respeita à aceitação da agregação das parcelas do PPZIV 

e da altura proposta para a edificação”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de dezembro de 2016: “À Reunião da 

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

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

o Autorizar a agregação das parcelas n.ºs 101, 103, 105 e 107, do PPZIV; ----------------------------- 

o Aceitar a altura proposta para a edificação. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para perguntar ao senhor Alírio de Matos como está a decorrer a 

obra na rua João MC da Rocha? Tanto quanto sabe o senhor Alírio tem sido um fiscal permanente 

da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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À questão o senhor Alírio respondeu que há coisas que não fazia, como estão a ser feitas, a estrada 

era raspada. De resto vão indo as obras. -------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Alírio de Matos, ainda para: --------------------------------------------------------------------- 

 Pedir que em vez de estar a alargar o pontão, poderia ser feita uma rotunda, que seria melhor 

para evitar as altas velocidades; ------------------------------------------------------------------------ 

 Solicitar que seja colocada sinalização à entrada da vila de Vagos. ------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara, para desejar a todos os presentes, um Santo e Feliz Natal e um 

Bom Ano 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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


