
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 10/13, de 9 de ABRIL, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 10/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 9 DE ABRIL DE 2013 

 

--------- No dia 9 de abril de 2013, pelas quinze horas e vinte e quatro 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, eng. Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos, eng. Helder Bruno Ferreira da Rocha. Assistiu à 

reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, assistente técnica. ------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou o órgão executivo que ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na 

reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada ao início da reunião pelo senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, o qual veio a comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata.  

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – Usou da palavra o senhor Vereador dr. Silvério Regalado para dar conhecimento do ofício da Comissão de 

Festas de Vagos a solicitar apoio/subsidio para as festas da vila. Informou que tendo esta Câmara Municipal em 

reunião do ano passado deliberado, por sua sugestão, participar diretamente nas despesas que existissem, gostaria 

de saber qual a intenção da Câmara: “se atribuímos subsídio ou olhando para os serviços fazemos nós a prestação 

dos mesmos.” Ficou decidido apresentar proposta na próxima reunião. ------------------------------------------------------ 

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

Quando eram 15 horas e 33 minutos, o senhor Vereador dr. Marco Domingues entrou na sala de reuniões 

assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do 

senhor Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 - O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da 

presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre: ----------------------------------------------- 

2.1. ACORDO PARA O APOIO À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO EM 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ------------------------------------------------ 

2. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS ----------- 

3. CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ------------------------------------------------ 

4. CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

5. COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE 

VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ASSOCIAÇÃO BOA HORA – IPSS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------- 

7. ASSOCIAÇÃO DA BETEL – PONTE DE VAGOS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ------------------------------------------------ 

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

2.2. CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS -------------------------------------------------------------- 

Submetidos os assuntos à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os 

mesmos fossem colocados à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ----------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 8 de abril de 2013, o qual acusa um saldo em dinheiro 

de 21.966,91€ (vinte e um mil novecentos e sessenta e seis euros e noventa e um cêntimos). ------------------------- 

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

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

2 – PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – ENCOBARRA, ENGENHARIA, S.A------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

3 – PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – JOSÉ FRANCISCO SARABANDO -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

4 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – LICINIO RAMOS, LDª – VAGA SGPS, LDª --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

5 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

6 – PEDIDO PARA DESLIGAR ELEVADOR – EDIFICIO 40 – RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS 

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

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

• Carta de Condomínios USUS, datada de 28 de janeiro de 2013 a solicitar para desligar o elevador do 

Edifício nº 40 na Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos, lote 18 em Vagos; ----------------------------- 

• Informação do Técnico Superior André Nunes, datada de 11 de fevereiro de 2013; ------------------------- 

• Parecer jurídico do dr. Pedro Samagaio, datado de 27 fevereiro 2013; ----------------------------------------- 

Tendo em consideração que a requerente demonstra por força de uma deliberação de reunião de condóminos a 

vontade de promover a paragem temporária do elevador instalado no edifício, porquanto não dispõe de fundos 

disponíveis e de receitas para por si só assegurar o regular funcionamento, em condições de segurança, do citado 

elevador e as consequentes inspeções/reparações e manutenção. ---------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que na ausência periódica das citadas inspeções/reparações e manutenção se acham 

postas em causa as necessárias condições de segurança previstas na lei aplicável para o funcionamento deste tipo 

de equipamentos eletromecânicos; Nos termos do n.º 1 do art.º 11º do Decreto Lei nº 320/2002, de 28 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção promover a selagem do 

equipamento até que o condomínio e os condóminos se achem em condições financeiras para assegurar o 

cumprimento das condições previstas na lei aplicável. ---------------------------------------------------------------------- 

Mais delibera notificar o requerente para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). --------------------------------------------------------- 

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

7 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 
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PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA EDGEBOX (CENTRAL TELEFÓNICA) – 

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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviço de atualização da EdgeBox (central telefónica). ----------------------------------------------- 

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

8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DO ARTISTA “JOÃO GENTIL”, NO ÂMBITO DO EVENTO 

“CULTURALIDADES NO MERCADO MUNICIPAL” -------------------------------------------------------------- 

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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviço do artista “João Gentil”, no âmbito do evento “Culturalidades no Mercado Municipal”. 

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

9 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS NA PONTE DO AREÃO ------------------------------------ 

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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de ensaios na Ponte do Areão. ------------------------------------------------------------------- 

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

10 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO BOLETIM MUNICIPAL NO JORNAL “O 

PONTO” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por maioria com um voto contra do senhor vereador eng. Mário Martins e uma abstenção do 

vereador senhor dr. Paulo Ramos, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviços de publicidade do Boletim Municipal no Jornal “O Ponto”.--------------------------------------- 

Declaração de voto: O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou o seguinte: ”Voto 

contra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Não considero esta aquisição necessária e muito menos prioritária, ainda mais quando a CM está em 

incumprimento com tanta entidade, causando-lhe sérios problemas com isso. ------------------------------------------ 

- A aquisição deste serviço tal como está proposto ultrapassa o tempo de vida deste executivo, obrigando o 

seguinte a uma aquisição que pode não considerar necessária nem prioritária. ---------------------------------------- 

- Porque, o momento em que é proposta a aquisição deste serviço não será mera coincidência a proximidade do 

próximo ato eleitoral autárquico.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO DAS PONTES DO AREÃO, SOBRE O RIO BOCO 

E DOS CARDAIS, E DOS PONTÕES SOBRE AS RIBEIRAS DAS MESAS E DO TABUAÇOA ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia.------------------------ 

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

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

ALARGAMENTO DE ESTRADA DE S. PEDRO – PONTE DE VAGOS ---------------------------------------- 

Presente ofício nº 15 – SJN/2012, datado de 05/06/2012 da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos a solicitar 

aquisição de parte de um prédio rústico. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, na reunião do dia 3 de julho de 2012, por unanimidade, realizar a cabimentação 

orçamental (aquisição pela Câmara Municipal). Mais deliberou que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente 

(DIA) realizasse o levantamento do terreno e apresentasse relatório de avaliação. Devendo a Secção de 

Património da Divisão Administrativa solicitar certidão matricial do imóvel. ------------------------------------------- 

No seguimento, desta deliberação o técnico superior eng. Jorge Almeida apresenta uma proposta de avaliação 

para o terreno em causa, datada de 28 de fevereiro de 2013, atribuindo ao terreno o valor patrimonial tributário 

(Vt) de 47.110,00€ (quarenta e sete mil cento e dez euros). ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a compra de parte de um prédio rústico pertencente ao 

artigo 1967, com 1260 m² pelo valor total de 37.500,00€ (trinta e sete mil e quinhentos euros). ---------------------- 
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13 - EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 400.000,00 € ------------------------------ 

Presente informação do Chefe da Divisão Financeira (CDF) dando nota de que, no cumprimento da deliberação 

da Câmara Municipal do pretérito dia 16 de outubro, consultou 8 (oito) instituições financeiras. Ao 

procedimento apenas respondeu a Caixa Geral de Depósitos apresentando proposta. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo bancário de curto 

prazo à Caixa Geral de Depósitos em 2013, até ao montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros), nas 

seguintes condições: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• “Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada para a milésima de ponto percentual mais próxima e 

acrescida de spread de 5,50% --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissões: 0,25% sobre o montante a contratar e 4,00€ por prestação” ------------------------------------------ 

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

14 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – FUNDO DE DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR --------------------------- 

Presente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação técnica da Divisão de Ação Social, datada de 14 de março 2013; ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o fundo de despesas de funcionamento das atividades 

de complemento curricular que viabilize a participação das crianças carenciadas nas atividades de complemento 

curricular, organizadas pelos estabelecimentos de ensino, no valor de 1.000,00 € (mil euros). ------------------------ 

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

15 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO – COMPROMISSO Nº 1268  

Presente o Plano de Atividades e Orçamento e pedido de subsídio para 2013 da A.D.V. - Associação Desportiva 

de Vagos, datado de 12/02/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) para 

o ano 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Quando eram 16 horas e 33 minutos, o senhor Vereador, dr. Marco Domingues ausentou-se da sala de reuniões. 

As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. -------------------- 

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

16 – PROJETO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICIPIO DE VAGOS - APROVAÇÃO FINAL -------------------------------------------------------------------- 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 53º, e alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 
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deliberou, por unanimidade, concordar com o projeto de regulamento e tabela de taxas e outras receitas do 

Município de Vagos e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------- 

-------- O regulamento e tabela de taxas e outras receitas, que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

17 – PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DO 

MUNICIPIO DE VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 53º, e alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o projeto de regulamento do centro de recolha oficial de animais do 

Município de vagos e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação. ----------------------------------------------- 

-------- O regulamento do centro de recolha oficial de animais, que se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

fica a fazer parte integrante da presente ata ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quando eram 16 horas e 36 minutos, o senhor Vereador, dr. Marco Domingues entrou na sala de reuniões. As 

deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do senhor Vereador. ------------------- 

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

18 – CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL DA FUNDAÇÃO JOÃO JACINTO MAGALHÃES À 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO - PROCEDIMENTO DF 24RG – 2012 – RATIFICAÇÃO -------------------- 

Presente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Requerimento da Universidade de Aveiro, datado de 25 de março de 2013; --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 3 de abril 

de 2013, que autorizou a cedência de posição contratual da Fundação João Jacinto Magalhães à Universidade de 

Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

19 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA PARA O EVENTO 

“CULTURALIDADES” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviço de segurança/vigilância para o evento “Culturalidades”. ------------------------------------- 

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

20 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------ 

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

21 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 28 de fevereiro a 

13 de março de 2013, bem como da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 14 a 27 

de março 2013, 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO ---------------------------------- 

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

• O relatório final, datado de 18 de março de 2013, a propor a adjudicação ao concorrente F.G.Silva, Lda, 

pelo montante de 86.935,09 (oitenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco euros e nove cêntimos); ------ 

• A informação de compromissos nº 1260; --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a construção de apoio à arte xávega na Praia do 

Areão ao referido concorrente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO - PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------- 

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

• Informação do senhor Chefe de Divisão e Equipamentos e Projetos (CDEP), datada de 2 de abril de 

2013;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, datado de 26 de março de 2013. --------------------------------------------------- 

• Telecópia nº DEU – 75/2013 de 11 de fevereiro de 2013, para o adjudicatário, Construções Marvoense, 

Lda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. ------------------------ 

Mais deliberou, que a DF restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e promova pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – TARELHO & SOBRINHA, LDA. E OUTRA - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/10 – VILA 

VERDE – COVÃO DO LOBO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Processo de loteamento n º 4/10, em que é titular Tarelho y Sobrinha, Lda., e outra; ------------------------ 

• Informação da Divisão de Gestão Urbanística, datada de 07 de março de 2013, sobre apreciação dos 

projetos de obras de urbanização; ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos das obras de urbanização, devendo ser 

tomado em conta as condições impostas pelas entidades externas e nos termos do artigo 53º do RJUE, a caução a 

fixar será no valor de 99.099,17€ (noventa e nove mil e noventa e nove euros e dezassete cêntimos) sendo o 

prazo de execução de 6 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto seguinte, e quando eram 16 horas e 49 minutos a senhora 

Vereadora Prof.ª Albina Rocha ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de ser familiar do requerente do 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – CARLOS ALBERTO FREIRE SINEIRO - PROCESSO N.º 13/10 – RUA PRINCIPAL – BOCO ------- 

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

• Requerimento/exposição nº 2444/13, datado de 07 de março de 2013, a informar porque não procedeu à 

entrega dos elementos para dar cumprimento ao pedido de licença para obras de alteração de 

moradia/legalização; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico, datado de 12 de março de 2013;------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a caducidade do processo em apreço, sem prejuízo do previsto 

no art.º 72 do RJUE (renovação de licença). Mais delibera, que o ora apresentante deve juntar documento 

comprovativo em como representa o requerente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Quando eram 16 horas e 51 minutos a senhora Vereadora prof.ª Albina Rocha, foi chamada à Sala de Reuniões, 
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reassumindo as suas funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/09 – OUCA ----------------------------- 

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

• Deliberação da reunião de Câmara Municipal nº 7/13, de 05 de março de 2013; ----------------------------- 

• Informação da senhora engª. Isabel Trindade, de 12 de março de 2013; --------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 22 de março de 2013; --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal para renovação do 

reconhecimento do interesse público do presente projeto, desde que o mesmo de forma clara e inequívoca 

acautele duas condições: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Reversão dos terrenos sujeitos a exploração de inertes por contrato promessa de doação no início da 

exploração e escritura dos mesmos após a sua recuperação paisagística; -------------------------------------------- 

2. Tendo em consideração o faseamento proposto, o início de exploração em cada fase subsequente deve ser 

precedido da recuperação da fase antecedente, devendo a presente condição ser verificada por vistoria 

conjunta da CCDR-C, CMV e DREC/DGGE. -------------------------------------------------------------------------- 

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

E - EXTRAS 

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

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 

deliberação nos termos do artº 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. ACORDOS PARA O APOIO À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO EM 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes sete acordos para apoio à instalação de sistemas de microgeração em estabelecimentos escolares, a 

outorgar entre o Município de Vagos, o Agrupamento de Escolas de Vagos e várias IPSS do concelho, a saber: -- 

1.1. - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ---------------------------------------- 

1.2. - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS  

1.3. - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 
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1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ---------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Paulo Ramos ausentou-se da sala de reuniões não participando na deliberação 

deste ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. - CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS -------------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Silvério Regalado ausentou-se da sala de reuniões não participando na 

deliberação deste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5. - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE 

VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng. Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões não participando na deliberação 

deste ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6. - ASSOCIAÇÃO BOA HORA – IPSS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

1.7. - ASSOCIAÇÃO DA BETEL – PONTE DE VAGOS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos acordos e autorizar o senhor Presidente 

da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz a outorgá-los ------------------------------------------------------ 

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

2.2. CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato a celebrar com Lúcia Maria 

Moreira Caniço Vidal Pereira Soares e Maria Margarida Moreira Caniço Vidal Pereira, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o 

Contrato de Comodato em representação do Município de Vagos. -------------------------------------------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 10/13, de 9 de ABRIL, da Câmara Municipal de Vagos 

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

Manuela Castro Sarabando, assistente técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 18 minutos. ------------------- 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 

 


