
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 21/12, de 4 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 21/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2012 

 

--------- No dia 4 de setembro de 2012, pelas quinze horas e doze 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.º Mário Santos Martins Júnior, Dr.º Marco António Ferreira Domingues, 

Dr.º Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira. Assistiu 

à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. --------------------------------------------------

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

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15 horas e 12 minutos. ---------------------------------------------------------- 

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

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 de novembro de 2009, justificava as faltas dos senhores Vereadores Eng. Mário 

Martins e Dr.ª Dina Ribeiro à reunião da Câmara Municipal do pretérito dia 21 de agosto. ------------------------------- 

Mais justifica a falta dada ao início da presente reunião pela senhora Vereadora, Dr.ª Cláudia Oliveira, a qual veio a 

comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. ----------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  

Presente a ata número 20/12 da reunião da Câmara Municipal de 21 de agosto. A Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com a abstenção dos senhores Vereadores Eng. Mário Martins e Dr.ª Dina Ribeiro, aprová-la. --------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

O senhor Vereador, Dr. Silvério Regalado, propôs a realização de uma reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, no próximo dia 11 de setembro, face à necessidade de se proceder à revisão do plano plurianual de 

investimentos e ao orçamento de 2012. O senhor Presidente da Câmara informou que iria convocar uma reunião 

extraordinária para o dia referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, Dr.ª Dina Ribeiro, referiu o cheiro nauseabundo que se verifica em alguns contentores de lixo 

e uma vez que a Câmara Municipal tinha deliberado sobre a desinfeção dos mesmos gostaria de saber qual o ponto 

de situação. O senhor Presidente informou que o procedimento contratual estava em curso. ----------------------------- 
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A senhora Vereadora, Prof.ª Albina Rocha, propôs que se realizasse um estudo de relocalização de contentores de 

lixo na Praia da Vagueira para os meses de julho e agosto. O senhor Presidente informou que iria dar instruções à 

Divisão de Serviços Operacionais para que apresente o estudo solicitado. --------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, Eng. Mário Martins, perguntou se a Câmara Municipal já tinha retomado os pagamentos à 

CGD (Caixa Geral de Depósitos) respeitantes ao processo Riavagos. Mais perguntou se a Câmara Municipal já 

tinha obtido alguma resposta do contencioso da CGD. O senhor Presidente informou que a Câmara Municipal ainda 

não retomou o pagamento à CGD e que o contencioso da referida instituição ainda não tinha respondido. ------------- 

A senhora Vereadora, Prof.ª Albina Rocha, 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 «O parecer prévio 

vinculativo para o ajuste direto – regime geral – para aquisição de prestação de serviço de 2 (duas) auxiliares de 

ação educativa para a escola EB1 de Ponte de Vagos (2.ª Sala da unidade de Apoio especializado)». A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, que o mesmo fosse colocado à discussão e votação como «extra» 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 3 de 

setembro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 32.537,08 € (trinta e dois mil quinhentos e trinta e sete 

euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – ARRANJO URBANÍSTICO DO CENTRO DA VILA DE SOZA. AQUISIÇÃO DE TERRENOS. 

JOSÉ FREIRE DE BRITO, ANA ISABEL DE BRITO VALENTE MARTO E JOÃO CUSTÓDIO 

VALENTE - Na reunião da Câmara Municipal do pretérito dia 7 de fevereiro foi deliberado, por unanimidade, a 

ocupação administrativa de um terreno e a indemnização dos proprietários acima identificados. --------------------- 

Tendo sido entregue, na secção do Património da Divisão Administrativa, uma escritura de habilitação, datada de 

treze de julho de dois mil e doze, de Ana Isabel de Brito Valente Marto, por óbito de seu pai, João Custódio 

Valente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a indemnização devida a João Custódio Valente 

seja paga a sua filha e única herdeira Ana Isabel de Brito Valente Marto. ------------------------------------------------ 

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

3 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DE VAGOS - Presente o ofício n.º 
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210/12, de 21 de agosto de 2012, da CPCJ de Vagos a solicitar a nomeação do representante da Câmara 

Municipal, de acordo com a alínea a) do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro. ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como representante da Câmara Municipal, a senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - FILARMÓNICA VAGUENSE (FV) - PERMUTA DE IMÓVEIS - TERRENO NO BAIRRO PEDRO 

GUIMARÃES E EDIFÍCIO DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS - Presente uma comunicação 

da Filarmónica Vaguense, datada de 22 de agosto de 2012, apresentando a proposta de protocolo a outorgar com 

a Câmara Municipal de Vagos, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 

«1- A Câmara Municipal executava no mais curto prazo de tempo as obras de recuperação de todo o edifício: 

elevação do pé direito de uma zona a definir, para se obter uma sala de ensaio para a banda – com área e 

alturas adequadas -, arranjo do telhado e paredes exteriores, pintura, colocação de portas e janelas, instalação 

de gradeamentos de segurança nestas e arranjo do recinto,---------------------------------------------------------------- 

2 – Imediatamente a seguir, entre a autarquia e a FV seria celebrada legalmente uma permuta das propriedades 

referidas, segundo a qual a FV entregava o terreno do bairro à Câmara e esta, por sua vez, entregava à FV o 

terreno e edificações do Centro de Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – A FV comprometia-se a providenciar a obtenção de materiais de construção e mão-de-obra voluntária e 

gratuita (de diretores, pais de músicos, músicos e amigos interessados – muitos dos quais já se ofereceram), por 

forma a adaptar a curto prazo o edifício às necessidades reais da associação. ----------------------------------------- 

4 – Por seu lado, a autarquia comprometer-se-ia a prestar-nos todo o apoio dos seus meios humanos 

(engenheiros, arquitetos, projetistas, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, canalizadores e outros).» --------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rejeitar liminarmente a proposta apresentada pela Filarmónica 

Vaguense, porquanto a mesma é exageradamente desproporcionada e de questionável legalidade. ------------------ 

E quando eram 15 horas e 51 minutos, a senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Oliveira entrou na sala de reuniões 

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

da senhora Vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA - ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO 1/94, DE 10 DE OUTUBRO, ALTERADO EM 8 DE JUNHO DE 2007 E EM 17 DE 

MAIO DE 2011 - ALIENAÇÃO DE LOTES - Em sequência das deliberações da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal de 19 e 28 de junho de 2012, respetivamente, sobre este mesmo assunto, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à autorização da Assembleia Municipal a alienação, por ajuste 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 21/12, de 4 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

direto, à Credit En Region, com sede em 17, rue Madame de Pompery, 29120 Pont Labb e RCS 340082676, 

outorgando escritura de compra e venda dos lotes 3 a 29 e 32 a 45, do alvará de loteamento n.º 1/94, de 10 de 

Outubro, alterado em 8 de junho de 2007 e em 17 de Maio de 2011, sitos na Gafanha da Boa-Hora, (registados 

na Conservatória do Registo Predial de Vagos com os n.ºs 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2378, 2379, 

2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 

2398, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 e 2141), pelo preço de 

1.300.000,00 € (Um milhão e trezentos mil euros) e nas seguintes condições: ------------------------------------------- 

1 – Prestar garantia bancária emitida por Banco Nacional ou Estrangeiro licenciado pelo Banco de Portugal ou 

reconhecida por instituição bancária portuguesa ou licenciada pelo Banco de Portugal, redigida conforme minuta 

já aprovada pela Câmara Municipal, em 19 de junho de 2012, retificando-se o prazo máximo para outorga da 

escritura para 21 de dezembro de 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Outorgar a necessária escritura de compra e venda, tendo como prazo máximo, até 21 de dezembro de 2012;  

3 – Pagar o respetivo preço por transferência para conta bancária do Município de Vagos do montante de 

1.300.000,00 € (Um milhão e trezentos mil euros), até 15 dias antes da data da outorga da escritura. --------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização e, querendo, 

fixação de condições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – FUNDO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA - 

Presente proposta da senhora Vereadora com o pelouro da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«1. Que se aprove a criação de um fundo para despesas pontuais dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e das escolas do 1.ºciclo do ensino básico, constituído através da atribuição de uma verba de 3,00 € por aluno, 

sendo atualmente um total de 1228 alunos, o que perfaz um valor total de 3684,00 € (três mil, seiscentos e 

oitenta e quatro euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A disponibilidade do fundo, de maneira a agilizar os procedimentos e permitir maior flexibilidade aos 

docentes, será operacionalizada da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------ 

a) O reembolso das despesas efetuadas será feita contra a apresentação de documentos de despesa, 

acompanhados por uma nota de despesa a disponibilizar por esta Câmara Municipal; ------------------------------- 

b) A justificação da despesa deve ser feita, obrigatoriamente pelo professor, na nota de despesa que acompanha 

os documentos contabilísticos.» ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar a proposta e remetê-la, para efeitos de parecer, à 
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Divisão Financeira (DF). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7– TRANSPORTES ESCOLARES – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VAGOS E O COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO Presente, pela 

Divisão de Educação e Cultura (DEC), um Protocolo de Parceria – Transportes Escolares – a outorgar entre o 

Município de Vagos e o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, que aqui se dá como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgá-lo em nome do Município. --------------------------------------------------------------- 

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

8 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA O PROJETO AVAC DA 

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO CENTRO DE SAUDE DE VAGOS - Presente a 

informação do serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira (DF), 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 

certificação energética para o projeto AVAC da requalificação do edifício do antigo Centro de Saúde de Vagos. - 

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

9 – PAGAMENTOS - Presente o pagamento efetuado através da O.P. n.º 2186, a Vitor Almeida & Filhos,S.A., 

no valor de 928,56€, para pagamento do Auto n.º 8 – Abertura de Estrada entre Rotundas de Fontão e Carregosa 

– Factura n.º 65/2012º, que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento efetuado. ------------------------------------- 

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

10-SUBSÍDIOS - Presentes as O.P. n.ºs 2173 e 2175 para a Associação Desportiva de Vagos e Centro 

Recreativo Acção Cultural Parada Cima no valor de 5.000,00€ e de 2.000,00€, respetivamente. --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os subsídios concedidos. ---------------------------------- 

O senhor Vereador, Dr. Silvério Regalado apresentou a proposta de atribuição de subsídios que a seguir se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Considerando que o novo regulamento apresentado e discutido em sede de CM ainda não se encontra em 

vigor, mas tendo presente o princípio que o orienta e o actual regulamento em vigor; -------------------------------- 

Considerando que os clubes e associações, à imagem do país, passam por uma delicada situação, mormente 

nesta fase de novas inscrições para a época seguinte 2012-2013; --------------------------------------------------------- 
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Considerando que o Município atravessa também uma fase delicada, mas que vê nestes clubes e associações 

veículos fundamentais no desenvolvimento desportivo e consequentemente na prevenção de diversos fenómenos 

sociais prejudiciais a uma sociedade sã; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas Associações os seguintes 

subsídios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Associação  Subsídio a atribuir 

Allways Young 

 - Formação 1 escalão 

 

 500,00 € 

Associação Amigos Colégio de Calvão 

- Formação 3 escalões 

- Participação I Divisão Nacional FPB  

 

1 500, 00 € 

8 500, 00 € 

10 000, 00 € 

 

Associação da Pista da Floresta 

 - Actividades 2011 

 - Actividades 2012 

 

750,00 € 

750,00 € 1 500, 00 € 

Associação Desportiva de Vagos 

 - Formação 11 escalões  

 - Participação Liga Feminina Basquetebol Feminino 

 - Participação Eurocup Women 

 

5 500, 00 € 

25 000, 00 € 

24 500, 00 € 

55 000, 00 € 

 

Associação Desportiva do Motociclismo Antigo  750,00 € 

Associação Desportiva e Cultural de Sto. André 

 - Futebol 11 – INATEL 

 - Futsal – Séniores Femininos 

 - Futsal – Formação 1 escalão 

 

2 000, 00 € 

2 000, 00 € 

500, 00 € 

 

4 500,00 € 

 

Associação Desportiva e Cultural Movimentos 

Portugal 

 

500, 00 € 

Associação Desportiva e Cultural Sosense 

- Futebol 11 Sénior – AFA 

 

6 000,00 € 

Atletismo Futebol Clube da Carregosa 

- Futebol 11 Sénior – AFA 

 

6 000,00 € 

Clube de Natação de Vagos  750,00 € 

Crac 

- Futebol 11 Sénior – AFA 

 

6 000, 00 € 7 000,00 € 
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- Requalificação Relvado Futebol 7 1 000, 00 € 

Futebol Clube do Boco 

- Futebol 11 – INATEL 

 

2 000,00 € 

Futebol Clube Vaguense 

- Formação 7 escalões 

 

3 500, 00 € 

Grecas  20 000,00 € 

Grupo Desportivo de Calvão 

 - Futebol 11 Sénior – AFA 

- Formação 3 escalões 

 

6 000, 00 € 

1 500, 00 € 7 500,00 € 

Sociedade Columbófila de Soza  750,00 € 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários e deverá 

ocorrer no decurso do ano 2013». ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e atribuir os subsídios. --------------- 

O senhor Vereador, Eng. Mário Martins, pediu que houvesse «maior coerência no pagamento dos subsídios.» A 

senhora Vereadora, Dr.ª Albina Rocha, solicitou «que haja equidade no pagamento de todos os subsídios.» ------ 

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

11 - 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - 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 10ª alteração 

ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 144.000,00 € 

(cento e quarenta e quatro mil euros), documento constituído por 4 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 redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 

19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Atas. --------------------------------------------- 

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

12– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Presentes os despachos efectuados no âmbito da Divisão de 

Gestão Urbanística, no período de 17 a 30 de agosto de 2012, cuja relação discriminada do mesmo é dada aqui 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 
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1 – ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO - PROCESSO N.º 6.2.2 – 

6/2006 - RECEÇÃO DEFINITIVA - Presente, pela Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), o Auto de 

Receção Definitiva da empreitada – Arranjos Exteriores da Sede dos Escuteiros de Calvão. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. Mais deliberou 

que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e promova, pela forma 

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

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

2 – RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROCESSO N.º 6.2.2. – 

18/2008 – CONTA FINAL - Presente, pela Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), a Conta Final da 

Empreitada – Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos. ----------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a conta final. ------------------------------------- 

E, quando eram 17 horas e 41 minutos, a senhora Vereadora Dr.ª Dina Ribeiro, ausentou-se da sala de reuniões. 

As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação e votação. --------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – JOSÉ CARLOS ANACLETO MARTINS – PROCESSO N.º 335/85 - Presentes uma exposição da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos de 30 de abril de 2012, bem como um requerimento de José Carlos Anacleto 

Martins de 22 de maio de 2012. Foram igualmente presentes os pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e da 

Divisão de Serviços Operacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto, para que a Divisão Jurídica 

emita o parecer em falta sob as questões assinaladas com os números 2 e 3 do requerimento de José Carlos 

Anacleto Martins de 22 de maio de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – JOÃO CAPELA SIMÕES – PROCESSO N.º 189/08 - Presente ónus de renúncia referente a muro de 

vedação dos processos nºs 189/08 e 190/08. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em consideração as informações técnicas e da 

fiscalização constantes do processo e o levantamento fotográfico junto, manter a sua deliberação de 19 de junho 

de 2012. Mais deliberou notificar o requerente nos termos da referida deliberação, devendo o requerente dar-lhe 

cumprimento no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de, não o fazendo, a Câmara Municipal deliberar ordenar à 

Divisão de Serviços Operacionais a reposição da legalidade a expensas do requerente. -------------------------------- 

E, quando eram 18 horas e 06 minutos, a senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Oliveira, ausentou-se da sala de 

reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação e votação. ---------------- 
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-------- Antes de se entrar na discussão e votação que se segue, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

declarou que participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo Tribunal 

Administrativo constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 14/05/1996 e 

por fim 11/07/1996. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – LOTEAMENTO DO PP - PARCELA 5–A – PES/PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 

MAISVAGOS - Presente despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 17 de agosto de 2012, que a 

seguir se transcreve: «Tendo em consideração que a área submetida a loteamento é superior á área constante da 

certidão registral (29.624 m2 / 28.342) deve notificar-se a requerente para corrigir a certidão de registo ou a 

descrição registral por forma a serem coincidentes as áreas em questão. Tal facto, afigura-se necessário para 

assegurar as cedências que propõe e a área do lote constituído com a presente operação de loteamento (5.244 

m2/24.380 m2); sendo que já se acha cedida a área de 3962 m2 e a remanescente após regularização do 

registo. Fixo prazo de sessenta dias para promover a retificação da descrição registral. De todo o modo julgo 

não ser de rejeitar a emissão do alvará nesta condição». ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra. ------------------------------------------- 

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

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 o novo ponto que passou 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 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DUAS) AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA A ESCOLA EB1 DE PONTE DE VAGOS (2.º SALA DA UNIDADE DE APOIO 

ESPECIALIZADO) - Presente a informação do serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira (DF), 

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 

geral – para aquisição de prestação de serviço de 2 (duas) auxiliares de ação educativa para a escola EB1 de 

Ponte de Vagos (2.ª Sala da Unidade de Apoio Especializado). ------------------------------------------------------------ 

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



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 21/12, de 4 de SETEMBRO, 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 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 dezoito horas e vinte minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


