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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 4/2015, de 12 de fevereiro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e oito minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, 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. João Paulo de Sousa 

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA 

ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL, DOS MUNICIPIOS DE ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-

VELHA, ANADIA, AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES DO MUNICÍPIO DE 

AVEIRO, ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO 

VOUGA, VAGOS E DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, 

ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – CPS-

_001/2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Programa de procedimento; 

 Caderno de encargos; 
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 Estimativa de encargos; 

 Minuta de protocolo;  

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, dr. Silvério Regalado de 29 de janeiro 

de 2015. 

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 02 fevereiro de 2015, qua a seguir se 

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

” Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

                1.Junto envio os elementos sobre o concurso público internacional de energia, em agrupamento, 

a fim de serem analisados: 

2.Minuta de protocolo a celebrar.” 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng. João Paulo Sousa de 02 de fevereiro 

de 2015: “À reunião de Câmara para esta deliberar remeter à Assembleia Municipal para aprovação.” - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Solicitar à Assembleia Municipal emissão de autorização prévia favorável à assunção do 

compromisso plurianual com a presente aquisição, conforme disposta na alínea c) do nº 1 do 

art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Conceder autorização para a despesa, nos termos das competências conferidas à Câmara 

Municipal pela alínea b) do nº 1 do art.º 18ºdo Decreto de Lei n º197/99 de 08 de junho; 

c) Designar a CIRA como representante do agrupamento das entidades adjudicantes conforme 

previsto no art.º 39ºdo Código dos Contratos Públicos;  

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

2 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS A DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE 

INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PELOS 

MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – CPS_1/2015  

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

 Programa de procedimento; 

 Caderno de encargos; 
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 Estimativa de encargos; 

 Minuta de protocolo;  

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, dr. Silvério Regalado de 29 de janeiro 

de 2015; 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng. João Paulo Sousa de 02 de fevereiro 

de 2015: “À reunião de Câmara para esta deliberar remeter à Assembleia Municipal para aprovação.” - 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora  drª Maria  do Céu  

Pereira Sarabando Marques e uma abstenção do senhor  eng.º João Manuel da Cruz Domingues: 

a) Solicitar à Assembleia Municipal emissão de autorização prévia favorável à assunção do 

compromisso plurianual com a presente aquisição, conforme disposta na alínea c) do nº 1 do 

art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Conceder autorização para a despesa, nos termos das competências conferidas à Câmara 

Municipal pela alínea b) do nº 1 do art.º 18ºdo Decreto de Lei n º197/99 de 08 de junho; 

c) Designar o Município de Oliveira do Bairro como representante do agrupamento das 

entidades adjudicantes conforme previsto no art.º 39ºdo Código dos Contratos Públicos;  

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

3 – TOPOMINÍA DE SOZA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do técnico superior, dr. Toni Marques, de 22 janeiro de 2015, qua a seguir se 

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

“No seguimento dos persistentes problemas de toponímia surgidos na rua Direita, em Soza, informo que: 

1 – A informação dada anteriormente aos serviços dos CTT, de que o arruamento era conhecido por ambos 

os topónimos, não foi aceite, obrigando a melhor definição de ambos os topónimos. 

2 – Tendo em conta que a não resolução deste problema implica a impossibilidade dos moradores em 

renovarem os documentos de identificação. 

3 – Proponho que a Câmara Municipal aprove o topónimo “Rua Francisco Almeida Brito”, com início no 

Largo da Santinha e final no cruzamento com a Avenida Comendador Rodrigues da Silva e a Rua D. Alda 

Santos Victor. 
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4 – O restante segmento do arruamento até ao limite nascente da Vila de Soza (limite com lugar de 

Carregosa) manterá o topónimo de “Rua Direita”. ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, eng. João Paulo Sousa de 06 de fevereiro 

de 2015: “Concordo. À reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o topónimo “Rua Francisco Almeida Brito” e 

“Rua Direita” conforme informação técnica. ------------------------------------------------------------------------ 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

4 – TERESA & ASCENSÃO, QUIOSQUE LDA – RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

DE QUIOSQUE E GUARDA-VENTOS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da técnica superior, eng.ª Filipa Mota, de 04 de fevereiro de 2015; ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de fevereiro de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e de acordo com a informação supra autorizar: ----------- 

 O pedido de renovação da licença. --------------------------------------------------------------------------  

Deve o Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

5 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO-REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA NAS AREAS DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL E URBANISMO ------------------------------------------------------------------ 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria com dois votos contra dos senhores Vereadores Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e uma abstenção do senhor 

eng.º Mário dos Santos Martins, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral  – para 

aquisição de “Serviços de Formação e Consultoria nas áreas de administração geral e urbanismo”. ----- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.ºE07/2009 – AUTO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA – PARCIAL --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória Parcial, de 02 de fevereiro de 2015, subscrita 

pelos representantes dos donos de obra, eng. André Miguel Miranda Nunes e pelo representante 

da entidade executante, dr. João Carlos Silva Gonçalves; ------------------------------- 

 Informação do técnico superior eng. André Nunes, de 02 de fevereiro de 2015, juntando o auto de 

Receção Provisória a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; ------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 05 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: 

«Pode o Dono da Obra efetivar a Receção Provisória Parcial face ao conteúdo do auto 

anexo»; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de fevereiro de 2014: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ---------------------------- 

 Homologar o Auto de Receção Provisória Parcial; ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e trinta minutas. --- 

 


