
 
 

Ata n.º 06/2018, de 22 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

1 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 06/2018, de 22 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e dois de março de dois mil e dezoito, pelas nove horas e quarenta e sete 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 eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia 

Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª 

Susana Maria Ferreira Gravato. 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 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivos profissionais. --------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

o Informar da necessidade de agendar uma reunião extraordinária para o próximo dia 

12 de abril, pelas 09,30 horas; ------------------------------------------------------------- 

o Dar nota de uma notícia, ontem publicada no Diário de Aveiro, respeitante aos 

salários em atraso aos trabalhadores das escolas de Vagos, nomeadamente a 

prestação de serviços de auxiliares de educação, e que não está totalmente correta. 

Desde logo, não é competência da Câmara Municipal a contratação das auxiliares 

de educação. A Câmara Municipal contrata porque entende que assim os alunos 
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terão melhor qualidade de ensino. Quanto ao pagamento, ao dia de ontem a 

transferência já tinha sido realizada, não estando, à presente data, nada em falta. -- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para: ------------------------------ 

o Convidar todos para o espetáculo que se irá realizar no próximo dia 24, às 21,30h, 

no Centro de Educação e Recreio (CER), pela companhia de Teatro de Proença-a-

Nova; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Alertar para o facto das palmeiras que estão no calçadão, na frente marítima, na 

Praia da Vagueira, estarem a secar. A solução não passaria por amarrar as folhas 

no inverno de modo a evitar que o salitre prejudique o seu desenvolvimento? ----- 

o Pontão da Estrada dos Cardais - Qual o ponto da situação tendo em conta que o 

tráfego tem aumentado consideravelmente e a estrada está a tornar-se bastante 

perigosa. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu: ------------------------------------------- 

o Palmeiras na orla marítima na Praia da Vagueira – Como ainda não passou o prazo 

para entrega da obra, ainda não se realizou a receção definitiva. Quando tal 

acontecer, se as palmeiras não se encontrarem em condições, o empreiteiro terá de 

colocar outras. A partir daí a responsabilidade de as manter será da Câmara 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 

o Pontão da Estrada dos Cardais - O projeto está concluído. Entendemos que é uma 

obra necessária, que tem a disponibilidade da Câmara Municipal de Ílhavo de 

suportar parte da despesa. Neste momento temos outras prioridades. Já foi 

adjudicado o projeto da Estrada da Rua da Fonte. Está a ser revisto o projeto da 

Rua Padre Vicente Maria da Rocha. São duas obras que entendemos serem 

prioritárias na vila de Vagos. Já se falou com a AdRA e com a EDP no sentido de 

incentivá-los a fazer as intervenções necessárias antes das empreitadas. 

Obviamente que teremos que fazer a respetiva manutenção na estrada dos Cardais 

de modo a garantir a segurança. ----------------------------------------------------------- 
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o Deixar ainda uma nota relativamente à Estrada de Fontão/Salgueiro. Foi realizada 

uma reunião com a AdRA, empreiteiro e fiscalização. A garantia que temos é que 

assim que as condições atmosféricas o permitirem o empreiteiro irá tapar as valas 

e depois aguardaremos mais algum tempo até ser feita a intervenção final. --------- 

o O senhor Presidente agradeceu ainda o convite feito pelo senhor Vereador. -------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 04/2018, de 15 de fevereiro. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

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

O senhor Presidente da Câmara, não votou a proposta da ata n.º 04/2018, de 15 de fevereiro, pois não 

esteve presente na reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------ 

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

2 – PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO – INICIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor de S. Sebastião; ------------ 

 Justificação para a não sujeição da alteração ao Plano de Pormenor de S. Sebastião, a avaliação 

ambiental estratégica; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 08 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Junto anexa-se a fundamentação para elaboração da alteração ao Plano de Pormenor S. 

Sebastião, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência, bem como a 

justificação de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental estratégica.”; ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao Plano de 

Pormenor de São Sebastião e bem assim não sujeitar esta alteração a avaliação ambiental estratégica, 

tudo de acordo com a fundamentação apresentada. ------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS – ALTERAÇÃO – INICIO DE PROCEDIMENTO  

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano de Urbanização de Vagos; ---------------- 

 Justificação para a não sujeição da alteração ao Plano de Urbanização de Vagos, a avaliação 

ambiental estratégica; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 12 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Junto anexa-se a fundamentação para elaboração da alteração ao Plano de Urbanização de 

Vagos, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência, bem como a justificação 

de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental estratégica.”; ------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao Plano de 

Urbanização de Vagos e bem assim não sujeitar esta alteração a avaliação ambiental estratégica, tudo 

de acordo com a fundamentação apresentada. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PLANO DE PORMENOR DO BAIRRO DA CORREDOURA – ALTERAÇÃO – INICIO DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Fundamentação para a elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Corredoura; - 

 Justificação para a não sujeição da alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Corredoura, a 

avaliação ambiental estratégica; -----------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 08 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
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“Junto anexa-se a fundamentação para elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Bairro 

da Corredoura, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência, bem como a 

justificação de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental estratégica.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração da alteração ao Plano de 

Pormenor do Bairro da Corredoura e bem assim não sujeitar esta alteração a avaliação ambiental 

estratégica, tudo de acordo com a fundamentação apresentada. ---------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de março de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 455.479,72 € (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove euros e 

setenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no período de 05 a 16 de março de 2018 no âmbito de: -------------------- 

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar; ---------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), 05 despachos. -------------------------------------------------------------- 

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 – ORFEÃO DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Presidente da Direção do Orfeão de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 10 de janeiro de 2018, solicitando: “o contributo pecuniário capaz de minimizar os 

custos inerentes à divulgação da música portuguesa, na capital da República Checa.”; ----------- 



 
 

Ata n.º 06/2018, de 22 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

 Informação do NAJ, de 14 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Pretensão – Pretende o Orfeão de Vagos a atribuição de um subsídio destinado a apoiar as 

despesas com a sua participação no Festival Internacional de Música Coral, que terá lugar em 

Praga, entre 26 e 29 de abril do corrente ano. 

Enquadramento jurídico - Nos termos do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, nomeadamente da 

educação e cultura, 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 [alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º], bem como apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças [alínea u), do nº 1, 

do artigoº 33º].  

Assim, considerando que: 

1. O Orfeão de Vagos é uma associação cultural e recreativa, que tem como objetivo 

principal a divulgação do canto coral e a promoção do concelho de Vagos; 

2. No decurso do corrente ano o Orfeão de Vagos não requereu o habitual pedido anual de 

apoio financeiro para ocorrer às despesas regulares de funcionamento, sendo que ainda 

se encontra a decorrer o prazo regulamentar para esse efeito.  

3. Consequentemente, tal pedido de subsídio deverá ser tratado como sendo de natureza 

extraordinária, e, como tal, ser enquadrado na previsão do n.º 2, do artigo 8.º do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, que prevê a possibilidade da Câmara 

Municipal, fora dos prazos definidos, apoiar projetos e ações pontuais não inscritas nos 

planos de atividades que as entidades levem a efeito, desde que o disposto no 

Regulamento seja cumprido. 

4. Os encargos com a participação no Festival ultrapassam os €10.000,00, e dizem 

respeito, fundamentalmente, a despesas com as viagens de avião, transfers e alojamento. 

5. Quanto às receitas para tal participação, e conforme hoje transmitido pelos responsáveis 

do Orfeão de Vagos, já foi possível angariar mais de €6.000,00, através da 

comparticipação dos orfeonistas, quotas, quermesses e apoios de instituições (Junta de 

Freguesia, bancos, etc). 

Face o exposto, e considerando que esta pretensão se enquadra no objeto e âmbito do referido 

Regulamento, compete à Câmara Municipal, nos termos do seu artigo 7º, nº 1 - por proposta de 

V. Exa. - definir o valor do subsídio (extraordinário) a atribuir ao Orfeão de Vagos, assim como 

o respetivo plano de pagamentos. 

Previamente à tomada de decisão, dever-se-á proceder à respetiva cabimentação orçamental.”;  

 Informação de Compromisso n.º 484, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 15 de março de 2018: “À Reunião de 

Câmara, para atribuição de subsídio, proponho 1500 euros para ajuda da viagem, que o 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE – PROCESSO N.º 1/2018 – AULAS DE HIDROGINÁSTICA -------------- 

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

 Pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização, de 20 de outubro de 2017; ------ 

 Informação do NAS, de 14 de março de 2018, propondo: que a requerente beneficie da 

isenção do pagamento da mensalidade, durante o período em que a prática da 

hidroginástica ou outra modalidade, lhe seja prescrita e/ou necessária, tendo em conta 

que o seu agregado familiar vive, desde há algum tempo, em situação de grave carência 

económica.”; -----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 15 de março de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento da mensalidade, das aulas 

de hidroginástica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE – PROCESSO N.º 2/2018 – AULAS DE NATAÇÃO -------------------------- 

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

 Pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização, de 04 de dezembro de 2017; ---- 
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 Informação do NAS, de 14 de março de 2018, propondo: que a aluna beneficie da isenção 

do pagamento da mensalidade na Piscina Municipal de Vagos, durante o período em que 

a prática da natação lhe seja prescrita e/ou necessária, tendo em conta a situação de 

carência económica do agregado.”; --------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 15 de março de 2018: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento da mensalidade, das aulas 

de natação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM VIATURA – 

JÚLIO DE OLIVEIRA DINIZ --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail de Bárbara Braz dos Santos em representação do requerente, Júlio de Oliveira Diniz, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de fevereiro de 2018, concluindo: “ … 

considerando esgotados os prazos legais para tomar uma decisão acerca do requerido, a fim de 

evitar o recurso aos meios de tutela adequados, requer-se a V.ª Excia se digne mandar emitir 

decisão sobre o presente processo sendo que, a decisão não poderá ser outra q ue não a de 

deferimento do pedido de ressarcimento de danos em viatura no valor de 581,69 €, de acordo com 

os fundamentos constantes na resposta enviada a este Município no dia 20/07/2017, por ser a 

Câmara Municipal de Vagos responsável pelos danos causados no veículo do aqui requerente…”;  

 Informação do NAJ, de 16 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“ASSUNTO: Pedido de ressarcimento de danos 

REQUERENTE: Júlio de Oliveira Diniz 

1. O Sr. Júlio de Oliveira Diniz, residente no Largo Social, nº 12, em Calvão, Vagos, solicitou o 

ressarcimento dos danos provocados na sua viatura, matrícula 73-MO-65, no valor de 581,69€, 

em virtude de, no dia 25/11/2016, pelas 19.45 horas, quando circulava na Estrada Florestal da 

Gafanha da Boa Hora, junto à Escola Profissional de Vagos, no sentido Norte-Sul, o seu filho, 

Filipe Xavier Teotónio Dinis, ter embatido numa barreira plástica branca que estava na faixa de 

rodagem. Resumidamente, referiu que a barreira estava colocada na estrada com o intuito de 

sinalizar um buraco na via. Esta estava presa ao chão com um ferro e envolta em fita branca e 
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vermelha, e que a inexistência de sinalização prévia, obrigatória, tornou impossível a previsão do 

obstáculo no centro da via de trânsito. Referiu ainda que na altura da ocorrência vários postes 

luminosos encontravam-se desligados ou com a lâmpada fundida, um dos quais por cima do 

obstáculo, e que a GNR esteve presente no local, tendo sido elaborado Auto de Ocorrência sob o 

nº 260/2016. 

2. Anexou ao seu pedido cópia do cartão de cidadão, orçamento para a reparação dos danos 

(discriminado por reparação da grelha, para-choques, frente da viatura, pintura e mão de obra), 

Inspeção Técnica Periódica, fotografias do local da ocorrência, certificado de matrícula e 

Declaração/Informação prestada à GNR. 

3. Sobre o assunto foi solicitada informação à Divisão de Gestão de Infraestruturas (DGI) que, 

em 23/01/2017, pronunciou-se dizendo que “… é usual sinalizar os buracos com o material 

referido mas colocando sempre sinalização prévia (perigos vários). Neste caso não posso 

confirmar a existência de sinalização prévia.” 

4. Posteriormente, foram efetuadas outras diligências, designadamente a consulta do referido 

Auto de Ocorrência nº 260/2016, na GNR de Vagos. 

5. O assunto foi objeto da informação técnica, de 03/07/2017, que considerou, como de interesse 

para a decisão, o seguinte: 

“a) No dia 25/11/2016, pelas 19.45 horas, o senhor Filipe Xavier Teotónio Dinis, filho 

do requerente, quando circulava na Estrada Florestal da Gafanha da Boa Hora, junto à Escola 

Profissional de Vagos, no sentido Norte-Sul, embateu numa barreira plástica branca que estava 

na faixa de rodagem, tendo sido causados danos na viatura, matrícula 73-MO-65, no valor de 

581,69€. 

b) No momento da ocorrência era já noite e as condições atmosféricas e ambientais eram 

normais. 

c) A Estrada em causa está sob a jurisdição do ICNF – Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas. No entanto, a informação constante do processo revela que a barreira 

em causa terá sido lá colocada pelos serviços municipais. 

d) No que diz respeito às fotografias apresentadas, existem contradições relativamente 

ao local da estrada onde se encontrava a barreira. Com efeito, da análise da fotografia tirada à 

noite, constata-se que a barreira branca encontrava-se localizada na estrada, precisamente em 

frente ao entroncamento com a EPADRV-Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Vagos, como se pode observar da sinalética lá existente (2 placas de sinalização), no 

sentido de trânsito Sul-Norte (Cfr. Anexo 1). Por sua vez, da análise das fotos tiradas de dia, 

constata-se que a referida barreira branca encontrava-se colocada na berma da estrada próxima 

do sinal vertical que indica “Escola Profissional de Agricultura”, e, no sentido Norte-Sul (Cfr. 

Anexo 2). 

e) Sem prejuízo do descrito na alínea anterior, o local da ocorrência insere-se numa zona 

de estrada em reta, dentro de uma localidade, e, para quem circula de Norte para Sul, confronta-
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se com um sinal vertical de proibição de ultrapassagem (e com traço contínuo) e, outro sinal, de 

perigo, por aproximação de travessia de peões (Cfr. Anexo 3). 

(…) 

Acresce dizer que, de acordo com o nº 1, do artigo 25º, do Código da Estrada, o condutor deve 

moderar especialmente a velocidade “… a) À aproximação de passagens assinaladas na faixa de 

rodagem para a travessia de peões; b) À aproximação de escolas, hospitais, creches e 

estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados; c) Nas localidades ou vias 

marginadas por edificações; (…) i) Nos locais assinalados com sinais de perigo.” 

(…)  

Por outro lado, no local em causa a velocidade máxima instantânea é de 50 Km/hora, conforme 

fixado no artigo 27º, do Código da Estrada. ” 

6. Assim, considerando o atrás exposto, e designadamente: a) As condições atmosféricas normais; 

b) Tratar-se de uma reta; c) A ocorrência ter lugar dentro de uma localidade, cuja velocidade 

máxima é de 50 Km/hora; d) Existirem sinais de perigo e de proibição de ultrapassar (sinalização 

vertical e horizontal); e) A barreira ser de cor branca (com fita vermelha e branca); entendeu-se 

que não se poderia afirmar, garantidamente, que o condutor do veículo tenha dado cumprimento 

ao disposto nos artigos 24º, 25º e 27º, do Código da Estrada, ou seja, que perante as 

características e circunstâncias da via, tenha moderado e regulado a velocidade, e que, mesmo 

assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, por forma 

a evitar a ocorrência.  

7. Concluiu-se então que ficava excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de 

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

pelo que deveria ser indeferida a pretensão da requerente. 

8. Posteriormente, procedeu-se à audiência escrita do interessado, em cumprimento do disposto 

no artigo 121º, do Código do Procedimento Administrativo. 

9. No âmbito dessa audiência, vem a mandatária apresentar defesa escrita, em 24/07/2017, 

alegando, resumidamente, o seguinte: 

a) A estrada em causa tem parca iluminação; 

b) No local exato onde se encontrava o buraco, o poste de iluminação não estava a 

funcionar; 

c) A barreira plástica de cor branca colocada pelos serviços camarários não dispunha 

de qualquer tipo de refletor, sendo impossível visualizar tal objeto, muito menos se circulassem 

veículos em sentido contrário; 

d) Ademais, em situações de buracos na via, para além da colocação deste tipo de 

barreiras, é obrigatória a colocação de sinalização prévia, nomeadamente a de “perigos vários”, 

conforme dita o artigo 5º do Código da Estrada; 

e) Esta obrigação reflete-se no parecer dado pela Divisão de Gestão de Infraestruturas; 



 
 

Ata n.º 06/2018, de 22 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

f) Os serviços municipais não sinalizaram adequadamente o buraco existente na via, 

quando era seu dever, infringindo, entre outros, o disposto no artigo 5º nº1 e nº 2 do Código da 

Estrada; 

g) O condutor circulava a uma velocidade inferior a 50 Km/h, pelo que, face à falta de 

sinalização, não era percetível a necessidade de ser tomada qualquer medida de precaução 

adicional; 

h) Houve omissão do dever de vigilância do património que o Município tem sob a sua 

administração; 

i) O Município de Vagos não provou a sua não culpabilidade no incumprimento dos 

deveres de vigilância, nem que os danos se teriam verificado independentemente da sua culpa; 

j) Não podem os serviços municipais colocar arbitrariamente numa faixa de rodagem 

uma barreira com uma viga de ferro a fixá-la, sem a obrigatória sinalização prévia, pelo que, não 

sendo a barreira precedida de sinalização indicadora de perigo, a barreira não é mais do que ela 

mesma uma perigo; 

k) O Município de Vagos é responsável pelos danos causados no veículo do Requerente 

pela prática de atos jurídicos ilícitos com culpa leve; 

l) Deverá o pedido de indemnização ser deferido e, consequentemente, ser paga a quantia 

de €581,69 ao lesado. 

10. Sobre as alegações apresentadas, informo o seguinte: 

 a) No que diz respeito à parca iluminação, as fotos tiradas à noite demonstram a 

existência de luz proveniente da Iluminação pública. Ademais, as condições climatéricas eram 

normais pelo que este aspeto fica, no meu entender, prejudicado. 

 b) No que diz respeito à barreira ser de cor branca, e não dispor de qualquer tipo de 

refletor, sendo impossível visualizar tal objeto, esclarece-se que tal barreira plástica, branca, 

complementada pela fita vermelha e branca, são, por si, e bem pelo contrário, elementos 

geradores de alerta para o condutor. 

 c) Quanto à questão dos serviços municipais não terem sinalizado adequadamente o 

buraco existente na via, com sinalização prévia, dir-se-á que não resulta da informação da 

Divisão de Gestão de Infraestruturas, inequivocamente, que não foi colocada sinalização prévia. 

O que foi descrito nessa informação é que não podia “… confirmar a existência de sinalização 

prévia.”. 

 d) Quanto à velocidade de circulação ser inferior a 50 Km/h, obviamente não temos 

informação disponível para o confirmar. Contudo, se efetivamente o condutor conduzia a uma 

velocidade inferior a 50 Km/h, então, tenho muita dificuldade em acompanhar qualquer 

entendimento que conclua que o mesmo: 

 residente no concelho de Vagos (Calvão) e, à partida, conhecedor do local; 

 atento; 

 numa zona de reta; 
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 circulando, pelo menos, com as luzes de cruzamento acesas (médios), que 

permitem iluminar a via para a frente do veículo numa distância até 30 metros; 

 em condições climatéricas normais; 

 com condições normais de visibilidade; 

 com luz pública na envolvente (pese embora se refira que o poste de IP no local 

não tivesse luz); 

 cumpridor do Código da Estrada (artigo 25º, nº 1), e designadamente que: 

- moderou a velocidade perante a aproximação da localidade; 

- moderou a velocidade perante a aproximação da Escola; 

- moderou a velocidade perante a aproximação de um local assinalado com 

sinal de perigo (travessia de peões); 

- moderou a velocidade perante a aproximação de um sinal vertical de 

proibição de ultrapassar; 

- moderou a velocidade perante a aproximação de um sinal horizontal de 

proibição de ultrapassar; 

na presença de um obstáculo fixo (e não perante algo móvel que, repentinamente, se lhe tenha 

atravessado à frente), não tivesse visto a barreira, e parado o carro, em segurança.  

e) Por sua vez, as alegações são omissas quanto às contradições existentes (e apontadas 

na anterior informação de 03/07/2017), relativamente ao local da estrada onde se encontrava a 

barreira, e, consequentemente, onde ocorreu, efetivamente, o acidente. Afinal, a barreira 

encontrava-se do lado direito da faixa de rodagem? Do lado esquerdo? No local do buraco? Se, 

no local do buraco, como e quem a foi colocar a dezenas de metros de distância (e em que lado 

da estrada)? 

11. Do exposto resulta que fica por demonstrar que o acidente se ficou a dever, alegadamente, à 

falta de sinalização da barreira, ou, ao invés, se o mesmo terá ocorrido pelo facto do condutor do 

veículo não ter cumprido as regras previstas no Código da Estrada, bem assim a circular com a 

atenção e os cuidados que as circunstâncias assim o exigiam. 

Pelos motivos expostos, não vejo motivos para alterar o conteúdo essencial da informação 

prestada em 03/07/2017, pelo que deverá ser indeferida a pretensão.”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 19 de março de 2018:“Concordo. À 

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

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

apresentado, com base na informação técnica do NAJ, de 16 de março de 2018. -------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

6.1 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – N.º 3/2018 ------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de janeiro de 2018, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 14 de março de 2018, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros), durante 

um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 2.100,00 € (dois mil e cem euros), no 

total; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 558, no valor de 1.575,00 € (mil quinhentos e setenta e cinco 

euros), para o ano em curso e 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco euros), para exercícios futuros;  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de março de 2018: “À Reunião Câmara.”  

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 2.100,00 € (dois mil e cem euros) no total. ---------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF e o NAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------- 

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

6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

6.2 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – N.º 4/2018 ------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de fevereiro de 2018, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 15 de março de 2018, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), durante 

um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), no 

total; ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 559, no valor de 1.125,00 € (mil cento e vinte e cinco euros), para 

o ano em curso e 375,00 € (trezentos e setenta e cinco euros), para exercícios futuros; ------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de março de 2018: “À Reunião Câmara.”  

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

(doze) meses, sendo o valor mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------- 

Devem a DGF e o NAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROC.º E05/2015 – CONSTRUÇÕES 

MARVOENSE, LDA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 18 de dezembro de 2017; ---------------- 

  Informação da DPP, de 18 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. No seguimento do requerimento da entidade executante Construções Marvoense, Ldª, 

com registo de entrada de 24 de novembro de 2017, efetuou-se vistoria para liberação 

parcial da caução, conforme disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, 

de 22 de agosto. 

2. Na mesma, verificou-se a inexistência de defeitos de obra de responsabilidade do 

empreiteiro, pelo que, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 3.º do referido 

diploma, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução prestada 

no âmbito do presente contrato, correspondente ao segundo ano subsequente à receção 

provisória, nos termos dos pontos 1 e 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 

de agosto. 

3. Foi elaborado o respetivo auto de vistoria que se encontra em anexo, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior.”; ----------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 18 de dezembro de 2017: “Tendo em conta a informação e o auto de vistoria 

julgo que estão reunidas as condições para liberar a caução solicitada.”; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação 

técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Devem a DGF e a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

2 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROC.º E06/2015 – SOCITOP, UNIPESSOAL, LDA – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 19 de dezembro de 2017; ---------------- 

  Informação da DPP, de 19 de dezembro de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. No seguimento do requerimento da entidade executante Socitop, Unipessoal, Ldª, com 

registo de entrada de 24 de novembro de 2017, efetuou-se vistoria para liberação parcial 

da caução, conforme disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 

de agosto. 

2. Na mesma, verificou-se a inexistência de defeitos de obra de responsabilidade do 

empreiteiro, pelo que, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 3.º do referido 

diploma, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução prestada 

no âmbito do presente contrato, correspondente ao primeiro ano subsequente à receção 

provisória, nos termos dos pontos 1 e 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 

de agosto. 

3. Foi elaborado o respetivo auto de vistoria que se encontra em anexo, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior.”; ----------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de dezembro de 2017: “Tendo em conta a informação, pode ser pago a 

liberação solicitada.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15de março de 2018: “À Reunião de C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação 

técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Devem a DGF e a DPOP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

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

1 – RUI MANUEL MARTINS SOARES – PROC.º 128/17 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------ 

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

 Email de Serafim Marques, coordenador de projeto, de 02 de março de 2018, anexando 

requerimento e exposição do requerente, respeitante ao processo 128/17; ---------------------------- 

 Informação da DU, de 05 de março de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“ No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Dado que a zona da moradia com afastamento nulo se encontra afastada da via e face 

ao referido no ponto 2 da exposição apresentada pelo requerente, a pretensão tem 

enquadramento no n.º 3, do art.º 5º, do RMUE. 

Face ao exposto no nº 3, do artigo referido, deverá a câmara municipal pronunciar-se 

sobre a pretensão. 

2. Nos restantes aspetos, o projeto de arquitectura apresentado de moradia unifamiliar e 

muros reúne condições para aprovação, devendo o muro de vedação ser implantado a 

5m do eixo da via. 

Á consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 05 de março de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, na qual justifica (no ponto 1) o 

enquadramento da implantação da edificação, na exceção prevista no nº 3 do artigo 5º do RMUE. 

Assim, nos termos do referido artigo, será de submeter a deliberação da CM quanto à aceitação 

da implantação proposta. Caso seja favorável, não se verá inconveniente na aprovação do projeto 

de arquitetura, nas condições do ponto 2 da informação. À consideração superior.”; -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de março de 2018:“À Reunião da 

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

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

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

Deve a DU (Divisão de Urbanismo), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos, para fazer referência a algumas 

situações, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

o Casa na EN109 demolida há cerca de dois meses. Quando é que o entulho vai ser 

finalmente removido? ----------------------------------------------------------------------- 

o Rua João MC da Rocha. Há senhores que em vez de passar por cima das lombas 

desviam-se para o lado, degradam o pavimento lateral que não tem condições para 

suportar o peso dos carros. ------------------------------------------------------------------ 

o Há um rombo que começa a nascer perto duma caixa de águas pluviais. Os senhores 

da AdRA passam por lá mas ninguém olha para o lado. A água está cara, mas ali 

continua a correr. ----------------------------------------------------------------------------- 

o Quanto nos custou a aquisição da viatura da Proteção Civil? ------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara deixou algumas notas, respondendo: -------------------------- 

o O abastecimento de água e o saneamento básico visam resolver situações de saúde 

pública. --------------------------------------------------------------------------------------- 

o A viatura foi paga pela Proteção Civil Municipal e surgiu da necessidade de 

acompanhar as situações de calamidade. ------------------------------------------------ 

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

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 cinco 

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

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


