
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 9/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE ABRIL DE 2012 

 

--------- No dia 3 de abril de 2012, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Eng. Mário 

Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ----- 

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 05/11/2009, justificava as faltas dadas à presente 

reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

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

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 

número 7/12, 20/03/2012, bem como deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior 

e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) 

aprovar a ata nº 8/12, de 27/03/2012, tendo esta Vereadora declarado que se absteve em virtude de não ter 

participado na referida reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vereador Dr. º Silvério 

Rodrigues Regalado para, enaltecer os feitos conseguidos pela equipa Júnior Os Lobitos, em Futsal, que foram 

campeões distritais; o Grupo Desportivo de Calvão que foram vencedores de Série, da II Divisão Distrital de 

Futebol 11 – Séniores masculinos, e garantiram a subida de Divisão; e, a ADV – Associação Desportiva de Vagos 

pela conquista da 2 ª Taça de Portugal em Basquetebol Feminino Sénior. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar às referidas coletividades os votos de 

agradecimento e louvor pelos feitos alcançados que muito dignificam o nome do Município de Vagos. ---------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de 

abril de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 41.919,73 € (quarenta e um mil, novecentos e dezanove euros e 

setenta e três cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ANTÓNIO DORINDO 

FERNANDES CLARO – “CENTRAL” – Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
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deferir o pedido formulado por António Dorindo Fernandes Claro, de Covão do Lobo, para que o 

estabelecimento de café e Snack-Bar “Central”, possa funcionar às sextas, sábados, e feriados, das 07,00 ás 4,00 

horas do dia seguinte, até à entrada em vigor do novo Regulamento de Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - COMISSÃO DE FESTAS DE SANCHEQUIAS E ERVEDAL – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Sobre este 

assunto, o mesmo foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------ 

4 – ACORDO DE COOPERAÇÃO TRIPARTIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COMPONENTE 

DE APOIO À FAMILIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR – RATIFICAÇÃO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 22/03/2012, que aprovou e outorgou a adenda ao 

Acordo de Cooperação Tripartido para a implementação da componente de Apoio à Família do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. -------------------------------------------------------------------- 

5 – INFORMAÇÃO SOBRE EXPOSIÇÃO APRESENTADA E RELACIONADA COM ANTENA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, INSTALADA NO CANTO DE CALVÃO – Em seguida, foi presente o oficio n.º 

USP – 69, datado 09/03/2012, da Senhora Delegada de Saúde Adjunta de Vagos sobre a exposição apresentada e 

relacionada com a antena de Telecomunicações instalada no Canto de Calvão, documento que se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal face ao teor do documento agora enviado, deliberou, por unanimidade, manter a 

decisão tomada relativamente ao licenciamento da antena de Telecomunicações. -------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente notificar os reclamantes, na pessoa da Senhora Dra. Saudade, do teor 

da presente deliberação e da informação agora prestada pela Senhora Delegada de Saúde Adjunta de Vagos. ----- 

6 – PRIREV - CANDIDATURA A AQUISIÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

LOTE Nº 62 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar à empresa Prirev – Equipamentos e 

Revestimentos Técnicos, Lda, de Vagos, o lote n.º 62 da Zona Industrial de Vagos, com área de 3.515 (três mil 

quinhentos e quinze) metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo U – 2057 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vagos sob o número 1366 – Vagos, que confronta a Norte com o lote 61, a Sul com o lote 63, 

a Nascente com a Câmara Municipal de Vagos – Zona de Proteção e a Poente com o arruamento, pelo preço 

unitário de 8,98 € (oito euros e noventa e oito cêntimos), por metro quadrado, o que perfaz a quantia total de 

31.564,70 € (trinta e um mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta cêntimos). -------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, ou ao seu substituto legal, para outorgar a respetiva escritura de compra e venda em representação do 

Município de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 



 

 

 

 

 

 

 

Presente o PMAAD – Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, que se proceda a Inquérito Público, nos Termos do Código do Procedimento 

Administrativo, tendo em vista a recolha de sugestões. --------------------------------------------------------------------- 

8 - CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – ELEVADOR PROC.º N.º 01.18.0049 – 

Presente o oficio n.º 184, datado de 13/03/2012, do CER – Centro de Educação e Recreio de Vagos, a enviar 

orçamentos para a colocação de portas de segurança no elevador do CER, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio ao CER para regularização do elevador, no valor de 50% da despesa a 

pagar, ou seja 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta) euros. --------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente que a presente deliberação só produz efeitos se e após proceder-se à 

necessária cabimentação orçamental, e o seu pagamento só será efetuado mediante apresentação do respetivo 

documento comprovativo da despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 – IGF – CONTROLO DO ENDIVIDAMENTO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA – Em seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento do 

oficio nº 167, datado de 28/02/2012, da Senhora Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento a 

remeter o Relatório n.º 1586/2011 e anexos, da Inspeção - Geral de Finanças bem como o respetivo despacho 

que recaiu sobre o mesmo. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar às competentes divisões, 

em especial a Divisão Financeira, que acatem as recomendações constantes do Relatório e solicitar ao Senhor 

Vereador com o pelouro financeiro que dirija a cada uma das divisões as recomendações que concretamente lhe 

dizem respeito e lhe são aplicáveis e, juntamente com a divisão financeira acompanhe e fiscalize a aplicação e 

monitorização das referidas recomendações. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente remeter cópia do Relatório ao Senhor Presidente da Assembleia 

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

--------E, quando eram cerca das 18,15 horas, a Senhora Vereadora Dra.Dina Maria Marques Ribeiro ausentou-se 

da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis, pelo que as deliberações que se seguem não contaram 

com a participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------- 

10 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA A VII SEMANA CULTURAL 

DE VAGOS - Presente a informação técnica, datada de 29/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá 

aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara 

Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por 

unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviço de 

vigilância humana para a VII Semana Cultural de Vagos.------------------------------------------------------------------- 
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11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 

Presente a informação técnica, datada de 29/03/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços de limpeza para o 

Estádio Municipal de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DO FILME “FLORBELA” NO ÂMBITO DA VII 

SEMANA CULTURAL DE VAGOS - Presente a informação técnica, datada de 29/03/2012, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para 

aquisição de serviços de projeção do filme “Florbela” no âmbito da VII Semana Cultural de Vagos.---------------- 

13 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN CONCEÇÃO PARA PROMOÇÃO DO EVENTO 

VAGUEIRA SURF FEST - Presente a informação técnica, datada de 29./03/2012, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para 

aquisição de serviço de Design e Conceção de cartaz para Promoção do Evento Vagueira Surf Fest ---------------- 

14 - PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO POR AJUSTE 

DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO - Presente a informação técnica, datada de 29/03/2012, sobre o 

assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no 

presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes 

do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição 

de serviços por ajuste direto em regime simplificado, nas condições constantes da referida informação. ------------ 

--------Mais foi deliberado unanimemente que posteriormente seja dado conhecimento à Câmara Municipal das 

decisões tomadas ao abrigo do agora deliberado. ----------------------------------------------------------------------------- 

15 – JUNTA DE FREGUESIA DA BOA HORA – PROC.º N.º 818/11.9BEAVR – Presente o oficio n.º 

24/2012, datado de 27/03/2012, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, 

respeitante ao processo n.º 818/11.9BEAVR, e analisada a informação jurídica, datada de 29/03/2012, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, patrocinar o processo judicial em causa, bem como responsabilizar-se 



 

 

 

 

 

 

 

pelas custas processuais que lhe sejam referentes. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dado o adiantado da hora, e quando eram cerca das 18,45 horas, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos e para efeitos consignados no n.º 3, do art.º 92, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, interromper a 

presente reunião e fixar para o dia 10/04/2012, terça-feira, com inicio às 15,00 horas, neste mesmo local, a 

continuidade da mesma, devendo ser dado conhecimento deste fato aos Senhores Vereadores que neste momento 

não se encontram presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 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 da Divisão Administrativa. -------------- 

 


