
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 18/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE JULHO DE 

2012 

 

--------- No dia 17 de Julho de 2012, pelas quinze horas e vinte e cinco 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. Marco António Ferreira Domingues, 

Eng.º Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a Senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente 

Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciá-las em próxima 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  

LEI DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – PARECER 

PRÉVIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Face às correções ortográficas e de tempos verbais referentes à Proposta 

do Parecer Prévio sobre a reorganização administrativa territorial autárquica o texto mantém-se inalterável. A 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade a referida proposta. ------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de 

julho de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 423.675,35 € (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e 

setenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------- 

2 – PEDITORIO NACIONAL A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – 2012 - 

Presente o oficio da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro (Of_Câmaras 

Municipais_2/2012) a solicitar informação sobre oficio enviado no passado dia 16 de Abril do corrente ano, 

relativo ao assunto supra citado e sobre o qual ainda não obtiveram qualquer resposta. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar e divulgar. ----------------------------------------- 

3 – ACORDO DE PAGAMENTO FASEADO – MUNICIPIO DE VAGOS E VITOR ALMEIDA & 

FILHOS S.A. - PROCESSO N º 83/05.7BEVIS - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

AVEIRO - Presente informação de 05 de julho de 2012, da Advogada Dr.ª Joana Vasconcelos Ribeiro, 

apresentando Acordo de Pagamento entre o Município e a empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo Judicial de pagamento e acionar a ação de direito de 
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regresso contra o empreiteiro e a respetiva seguradora. --------------------------------------------------------------------- 

4 – MARIA ALICE DE JESUS GOMES – REQUERIMENTO - Presente o requerimento de Maria Alice de 

Jesus Gomes, datado de 27 de junho de 2012, a solicitar a atribuição de um nome para arruamento, bem como 

autorização para estabelecer a ligação à rede de iluminação pública. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, remeter para os órgãos competentes da Junta de Freguesia Covão do Lobo para se pronunciarem. - 

5 – CEDÊNCIA DE LOCAL DE VENDA – MERCADO DE PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA – 

Presente informação jurídica de 20 de junho de 2012, relativa ao assunto supra, solicitada em reunião de câmara 

datada de 05 de junho de 2012, com vista a posterior decisão. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a cedência de local de venda a terceiros nas condições que foi adquirido pela requerente. ----------------- 

6 – JOSÉ CARLOS RIBEIRO DAS NEVES – EXPLORAÇÂO DE BAR NAS PISCINAS MUNICIPAIS - 

Presente oficio do Sr. José Carlos Ribeiro das Neves, demonstrando o seu interesse pela exploração do bar que 

se encontra nas Piscinas Municipais. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente de 

que não é sua intenção promover a abertura de bares em edifícios da Câmara. ------------------------------------------ 

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O NEVA - Presente o Protocolo celebrado entre o 

Município de Vagos e o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, o qual tem por objeto a promoção do Município 

de Vagos, através da realização ou apoio a evento ou eventos que contribuam para esse objetivo, documento que 

se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Atas. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

POR AJUSTE DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO - Presente a informação técnica, datada de 

11/07/2012, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 – ARMANDO MARK ALMEIDA – ENVIO DE LISTAGEM DE MATERIAL DANIFICADO 

RELATIVO AO APARTAMENTO ARRENDADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS PARA 

ALOJAR O SR. RAUL LOPES - Presente informação técnica da Divisão de Ação Social (DAS), datada de 

12/07/2012, onde consta verificação e confirmação de relatório informativo de material danificado relativo ao 

apartamento arrendado pela Câmara Municipal de Vagos para alojar o Senhor Raul Lopes. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, assumir a indemnização definitiva ao senhorio no valor de 6.502,45€ (seis mil 

quinhentos e dois euros e quarenta e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

10 – COMPRA E VENDA DE TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA 

CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

retificar a deliberação de Câmara Municipal de 28/07/2006 para adquirir a : -------------------------------------------- 

1. – Fernando dos Santos Curto e mulher Isilda da Cruz; Artigos n º s 415 e 431 rústicos da freguesia de 

Santo André, pelo preço de 2.825,00 € (dois mil oitocentos e vinte e cinco euros) e com a área 

constante na matriz sujeita a retificação; --------------------------------------------------------------------------- 

e, deliberação de Câmara Municipal de 22/09/2006 para adquirir a : ------------------------------------------------------ 

2. – João Maria Moço e mulher Isilda de Jesus Amarante Moço; Artigo n º 429 rústico da freguesia de 

Santo André, pelo preço de 990,00 € (novecentos e noventa euros) e com a área constante na matriz 

sujeita a retificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

por escritura de compra e venda, e pelos preços e condições constantes naquelas deliberações. ---------------------- 

11 – PAGAMENTOS – PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 2011-12-31 - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e 

votação, o referido documento que fica arquivado em anexo à minuta da presente reunião. --------------------------- 

12 - 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2012 – 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, aprovar a 7ª alteração ao orçamento do corrente ano que 

apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 48.000,00 € (quarenta e oito mil euros), 

documento constituído por 1 folha, 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 redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado 

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

13 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), 

no período de 28/06/2012 a 11/07/2012, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. -------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – PROCº Nº 6.2.2 – 18/2008 – RECEÇÃO 

PROVISORIA - Presente informação da Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 3 de julho de 2012, 

comunicando que poderá receber  provisoriamente o Sistema de Recolha de Águas Pluviais. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória, da obra de “Recuperação do 

Pavilhão Gimnodesportivo” Proc.º n.º 6.2.2. – 18/2008. -------------------------------------------------------------------- 
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E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos 

fossem colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objeto de deliberação nos termos do art.º 

83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------- 

1 - DIAS, OLIVEIRA E SILVA, LDA – PROC.º N º 4/08 - ALVARÁ 1/09 DE 28/01/2009 - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória das obras de Urbanização para 

o loteamento titulado pelo alvará 1/09 em 28/01/09, processo de loteamento n.º 4/08, e autorizar a redução da 

caução até 90% do seu valor devendo permanecer 10% do valor da garantia 3.024.10 € até á receção definitiva 

das obras de urbanização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Interveio um representante da empresa RECIVAGOS, solicitando 

informação à Câmara Municipal sobre o seu processo. O Senhor Presidente informou que o mesmo será 

submetido à reunião de 07 de agosto de 2012. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas e trinta e cinco minutos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 


