
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 13/12 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE MAIO DE 2012 

 

--------- No dia 8 de maio de 2012, 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 da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina 

Maria Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Eng. Mário Santos Martins 

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

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15,15 horas. ---------------------------------------------------------------------- 

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 ao inicio da 

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

Oliveira, os quais vieram a comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. A 

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

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar e votar as 

atas anteriores em próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Relativamente à deliberação de 22/02/2012, sobre o assunto constante 

do ponto A – 4 – ATOS E CONTRATOS RELATIVOS AOS TERRENOS DO AREÃO SUL, foi proposto que 

fosse a Divisão Jurídica da Câmara Municipal de Vagos a dar cumprimento à mesma até ao dia 13/06/2012, por 

forma a ser presente à Câmara Municipal para aprovação na reunião de 19/06/2012 e posterior remessa ao 

Ministério Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de 

maio de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 17.557,34 € (dezassete mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e 

trinta e quatro cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------------------- 

2 – PEDRO TOMÉ DA ROCHA – CONDIÇÕES PARA A RENÚNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA 

SOBRE 1/2 INDIVISA DO ARTIGO 521, MATRIZ RÚSTICA DE VAGOS – Em seguida, foi presente uma 

carta datada de 26/03/2012, do Senhor Pedro Tomé Rocha, residente em Lombomeão, Vagos, a informar que 

conforme foi acordado e comunicado ao comproprietário Armando Silva, confirma que não se opõe à permuta da 

parte indivisa (1/2) do prédio inscrito na matriz rústica da freguesia de Vagos sob o artigo 521 com o prédio 
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inscrito na mesma matriz sob o artigo 504, pertencente à Câmara Municipal de Vagos, desde que sejam cumpridas 

as condições acordadas com o Senhor Presidente da Câmara e que são as seguintes: a) que a parte do Sr. Armando 

da Silva seja destacada do referido artigo 521, passando o artigo autónomo, terminando assim a compropriedade; 

b) que a estrema que divide a parte do Sr. Armando da Silva e a sua constitua uma linha reta, sem alterar as áreas 

nem as frentes junto à estrada, abrangendo o artigo 523, da mesma matriz, pertencente à sua mãe, de modo que os 

seus prédios fiquem divididos dos do Sr. Armando da Silva com apenas dois marcos, um em cada estrema; c) que a 

Câmara Municipal mande colocar os dois marcos e lhe entregue uma nova planta topográfica com as referidas 

alterações; d) que a Câmara Municipal execute os trabalhos necessários e suficientes, mediante drenagem adequada 

ou aterro com solos, de modo que a sua parte deixe de ser alagada pelas águas pluviais, como vem sucedendo 

depois da construção da estrada municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as condições propostas pelo Senhor Pedro Tomé 

da Rocha e solicitar aos serviços de Topografia e Divisão de Gestão Urbanística para elaborarem proposta de 

destaque ora propostos pelo comproprietário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3 – SEMANA CÁRITAS 2012 – RESULTADOS PEDITÓRIO DE RUA – Em seguida, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento do ofício n.º 131/12, de 10/04/2012, da Cáritas Diocesana de Aveiro a comunicar os valores 

recolhidos durante o peditório de rua, da Semana Cáritas 2012, no âmbito territorial do Município de Vagos. ------- 

4 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE SELEÇÃO DE TITULARES PARA OS CARGOS DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1 º E 2 º GRAUS – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO – Tendo em 

consideração que a Lei n.º 64 – B/2011, de 30 de dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2012, impõe, 

até ao final do 1º semestre, a redução de 15 % do número de dirigentes, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, com base no artigo 112 º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) ser sua intenção 

declarar a extinção dos procedimentos concursais, e notificar nos termos dos artigos 100 º e 101 º do CPA todos os 

interessados para, querendo, no prazo de 10 dias, se pronunciarem sobre o assunto. -------------------------------------- 

5 – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS DA RIAVAGOS – Tendo em consideração 

que por ausência de resposta ou oposição à notificação de suspensão de execução do contrato de cessão de créditos 

em janeiro 2009, por força de interposição de recurso extraordinário de revisão, por parte da Caixa Geral de 

Depósitos; tendo em consideração que o processo Riavagos transitou definitivamente em julgado; a Câmara 

Municipal delibera, por maioria, com 3 votos a favor (do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 abstenções (dos 

Senhores. Vereadores Eng. Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) revogar a sua 

deliberação de 07/02/12 e retomar desde já o pagamento das prestações decorrentes do contrato de cessão de 

créditos nos termos e condições aí estipulados. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques 



 
 
 
 
 
 

 

Ribeiro, declararam que se abstiveram porque, não tendo tido oportunidade de consultar o processo, mantém a 

declaração de voto tomada na reunião de 07/02/2012. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,55 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira entrou 

na Sala de Reuniões assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

7 - 3 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3 ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 

2012 – RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-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, ratificar a 3ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, 

o montante de 42.000.00 € (quarenta e dois mil euros), bem como a 3ª alteração ao plano de plurianual de 

investimentos que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 37.000,00 (trinta e sete mil) 

euros, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado na 

pasta anexa ao presente Livro de Atas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 16,35 horas, o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues entrou na 

Sala de Reuniões assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MÉTODO DE SELEÇÃO OBRIGATÓRIO – AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA, PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA TÉCNICA SUPEROR - 

ÁREA DE CONTABILIDADE - Presente a informação técnica, 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 para o método de 

seleção obrigatório – avaliação psicológica, para o procedimento concursal comum para técnica superior – área de 

contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ECONOMIA/GESTÃO/CONTABILIDADE (FORMAÇÃO 

SUPERIOR), PARA APOIO NA DIVISÃO FINANCEIRA - Presente a informação técnica, datada de 
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24/04/2012, 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 maioria com 5 votos a favor (do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da 

Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr. 

Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e 2 votos contra (dos Senhores. 

Vereadores Eng. Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), dar parecer prévio 

favorável para o ajuste direto - regime geral para aquisição de serviços na área de Economia/Gestão/Contabilidade 

(formação superior), para apoio na Divisão Financeira. ------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, declararam o seguinte: “Votamos contra porque é nosso entendimento que a Câmara Municipal deve 

rentabilizar melhor os recursos humanos que já tem à sua disposição e ainda porque nos parece que é uma decisão 

que vem contra as diretrizes governamentais de diminuição do número de trabalhadores das Câmaras Municipais.” 

Quanto a esta declaração de voto usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado para dizer 

que, bem pelo contrário. Dentro dos recursos humanos existentes na Câmara Municipal para estas competências, 

não é possível rentabilizar melhor e que a presente deliberação visa dar cumprimento às decisões do Governo e às 

recomendações da Inspeção Geral de Finanças. --------------------------------------------------------------------------------- 

10 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 12/04/2012 a 26/04/2012, cuja relação 

discriminada do mesmo é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E; quando eram cerca das 16,50 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro ausentou-se da Sala 

de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não passaram a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1- PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

PROC.º N.º 6.2.2 - 17/2008 – RECEÇÃO PROVISÓRIA – Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da Obra de “Pontões na estrada Ponte de Vagos/Santa 

Catarina – Vale (Ponte de Vagos) e recebê-la provisoriamente. -------------------------------------------------------------- 

2 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – VALIDAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO – Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 24/04/2012, que aprovou a validação parcial a elementos constituintes do 

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da obra de “Construção da Biblioteca Municipal”. ------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

3 – PROJETO DO CENTRO ESCOLAR DE VAGOS - PROC.º 6.2.2.1 – 13/2008 – PROJETO DE 

EXECUÇÃO – Tendo em consideração os pareceres das diversas entidades e em particular da Direção Regional 

de Educação do Centro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução do Centro 

Escolar de Vagos. Mais foi deliberado ainda, por unanimidade, tendo em consideração que o Centro Escolar de 

Vagos, Escola Básica Integrada do Pré – Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, resultou de uma proposta apresentada pela 

Direção Regional de Educação do Centro, homologada pela Senhora Ministra da Educação, Dr.ª Maria de Lurdes 

Rodrigues, em sede de Carta Escolar, e que, consequência da mesma e em acordo com a Direção Regional de 

Educação do Centro, a Câmara Municipal promoveu o concurso e a elaboração do presente projeto cujo objetivo 

era o seu financiamento em sede de QREN, cuja inviabilidade resultou de uma decisão unilateral do Ministério da 

Educação, a Câmara Municipal solicita ao Senhor Ministro da Educação que se digne ordenar aos serviços que 

superintende para pagarem ao Município de Vagos a parte proporcional dos honorários devidos no valor de 

216.323,06€ (duzentos e dezasseis mil trezentos e vinte e três euros e seis cêntimos), acrescido de Iva, nos termos 

legais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, quando eram cerca das 17,00 horas, o Senhor Vereador Dr. º Silvério Rodrigues Regalado 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 desse vereador. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1 – MITZIA BELZAY PEQUENO PANDEIRADA - INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 16/11 – Presente o 

processo de informação prévia nº 16/11, em que é titular Mitzia Belzay Pequeno Pandeirada, relativo à 

possibilidade de construção de uma moradia unifamiliar em Corgo do Seixo de Baixo, Vagos, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente nas condições da informação técnica de 02/04/201, 

aceitando-se o enquadramento da proposta nos termos da alínea g), do artigo 7º, do RMUE. ---------------------------- 

2 – MARIA GORETI JESUS GAMELAS - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO N º 1/12 DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – Presente o processo respeitante à utilização de utilização n.º 1/12, em 

que é titular Maria Goreti Jesus  Gamelas, de Vagos, a solicitar licença de utilização para o estabelecimento de 

bebidas localizado  na Av. João Grave, n.º349, lugar e freguesia de Vagos, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, não autorizar no estabelecimento em questão, nos termos da legislação em vigor, a venda de bebidas 

alcoólicas e de tabaco, bem como a existência de máquinas elétricas de diversão. ----------------------------------------- 

3 - JOÃO BATISTA JULIÃO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 55/10 – Quanto a este ponto da 

ordem da ordem de trabalhos o mesmo foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------- 

5 – LICINIO RAMOS LDA - PROC.º N.º 1/12 – Quanto a este ponto da ordem de trabalhos o mesmo foi 

retirado para esclarecimentos adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Entretanto, e quando eram cerca das 18,00 horas, os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e 
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Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira manifestaram a necessidade de se ausentarem da reunião, por motivos 

urgentes e inadiáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face a esta situação, e à possibilidade de ocorrer a inexistência de quórum deliberativo, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal propôs, e foi deliberado, por unanimidade aprovar a presente ata em minuta nos termos e para 

os efeitos consignados no n. º 3, do art.º 92, 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, tendo terminado a reunião às 

dezoito horas e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------- 

 


