
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 8/08 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 22 DE ABRIL DE 2008 

--------- No dia 22 de Abril de 2008, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões Neves, e dos Senhores Vereadores, Fernando Ferreira Capela, Marco António Ferreira Domingues. 

Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - CONCESSÃO DE USO DE DOMÍNIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – INSTALAÇÃO 

DE ÁREA DE SERVIÇO – ABERTURA DE PROPOSTAS – Deu-se inicio ao acto público de abertura de 

propostas, começando-se por fazer-se a leitura do anúncio em que se dá a conhecer que a Câmara Municipal vai 

proceder à Concessão do Uso de Domínio Privativo do Município de Vagos para a Instalação de Área de Serviço. - 

-------- Terminada a leitura o Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes não tendo sido 

formulada qualquer questão pelo público presente na Sala de Reuniões. ---------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, anunciou-se o nome do único concorrente que apresentou proposta: ----------------------------- 

• Prio – Advanced Fuels, S.A., com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades. ----------------------- 

-------- Terminada a leitura perguntou-se ao público presente se havia alguma reclamação sobre a proposta 

apresentada, não tendo sido apresentada qualquer reclamação. --------------------------------------------------------------- 

-------- Assim de seguida, procedeu-se à abertura do envelope que continha a proposta bem como a proposta de 

arquitectura e os documentos previstos no “Ponto 8” do Programa de Concurso. ------------------------------------------ 

-------- A proposta apresenta o valor de 700.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após apreciação da documentação apresentada a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, admitir a 

firma concorrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente da Câmara perguntou ao representante da firma Prio-Advanced Fuels, S.A., se tinham 

alguma reclamação a apresentar, não tendo sido apresentada pelo mesmo qualquer reclamação. ------------------------ 

-------- Antes de ser encerrado o acto público a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear o Júri que 

fará a apreciação da proposta, bem como irá proceder à elaboração do relatório para deliberação final por parte da 

Câmara Municipal, o qual fica constituído da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------- 

• Presidente: Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara; ----------------------------------------- 



  

• Vogal: Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Vice-Presidente, que substitui o Presidente nas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Vogal: Eng.º António Manuel Costa de Castro, Director do Departamento Técnico. -------------------- 

-------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dr. Marco António Ferreira Domingues, Vereador a Meio Tempo; ---------------------------------------- 

• Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade, Directora do Departamento de Urbanismo. ------------------------ 

-------- E quando eram cerca das 15:30 horas, a Câmara Municipal deu por encerrado o acto público da abertura de 

propostas para a Concessão de Uso Privativo do Município de Vagos – Instalação de Área de Serviço. --------------- 

2 - CONCESSÃO DE USO DE DOMÍNIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – INSTALAÇÃO 

DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU DE SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE 

INDUSTRIAL DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ABERTURA DE PROPOSTAS – Seguidamente o 

Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que ficou deserto o concurso público mencionado em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às quinze horas e quarenta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


