
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 23/12, de 18 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 23/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012  

 

--------- No dia 18 de setembro de 2012, pelas quinze horas e dez 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. Marco António Ferreira Domingues, 

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

à reunião a Senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------------------------------------ 

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

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15 horas e 10 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, justifica as faltas dadas ao início da presente reunião pelos 

senhores Vereadores Dr. Marco Domingues e Dr.ª Cláudia Oliveira os quais vieram a comparecer mais tarde, 

conforme se mencionará no local próprio da presente ata. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: 

Presentes as atas números 21/12 e 22/12 das reuniões da Câmara Municipal dos dias 4 e 11 de setembro, 

respetivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ---------------------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
1 – A Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Rocha, informou a Câmara Municipal que a Prof.ª Fernanda Pereira, 

representante do Ministério da Educação, foi eleita, por unanimidade, presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Vagos – CPCJ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E quando eram 15 horas e 17 minutos, os senhores Vereadores Dr. Marco Domingues e Dr.ª Cláudia Oliveira 

entraram na sala de reuniões assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar 

com a participação e votação dos senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------------ 

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

2 – O Sr. Vereador, Dr. Silvério Regalado, propôs ao Sr. Presidente da Câmara o agendamento de uma reunião 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 23/12, de 18 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

extraordinária da Câmara Municipal para o próximo dia 27 de setembro, com início às 15 horas. A ordem do dia 

deverá ser sobre o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e 

cuja portaria regulamentadora (Portaria n.º 281-A/2012) foi publicada na pretérita sexta-feira, dia 14 de setembro e 

ainda sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). -------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara informou que iria convocar uma reunião extraordinária para o dia referido. ---------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de 

setembro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 351.884,01 € (Trezentos e cinquenta e um mil 

oitocentos e oitenta e quatro euros e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------------------

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

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

2 – ASSOCIAÇÃO DIFERENTES E ESPECIAIS (ADE) - Presente requerimento da ADE solicitando licença 

para «afixação do cartaz autocolante, na fachada de vidro da sede da associação, bem como a afixação de uma 

placa em acrílico com o respetivo logótipo.» Mais solicitam «a isenção do pagamento da taxa devida pelo 

licenciamento de publicidade.» -------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas o pedido da requerente. --------- 

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

3 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - 

Presente pedido de autorização «para colocar um contador de água e luz eléctrica nas salas de ATL» onde 

prestam serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não ver qualquer inconveniente em que a Associação o 

requeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 –  ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – SUBSÍDIOS - Presente proposta da Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Rocha, 

respeitante aos pedidos de subsídio efetuados por Associações Culturais do concelho de Vagos, a saber: ---------- 

Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão ---------- 2.500,00 € (Dois mil e quinhentos euros); ------------ 

Filarmónica Vaguense -------------------------------------------- 20.000,00 € (Vinte mil euros); -------------------------- 

Grupo Coral Santa Cecília de Calvão -------------------------- 1.500,00 € (Mil e quinhentos euros); ------------------- 

Orfeão de Vagos -------------------------------------------------- 3.000,00 € (Três mil euros); ----------------------------- 

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

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

5 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - FUNDO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA - 
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Presente informação da Divisão Financeira (DF), datada de 12 de setembro de 2012 a qual se dá aqui como 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Divisão Financeira (DF) para cabimentação, face à 

exceção prevista no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ------------------------------------------------------------ 

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

6 –  AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO 

ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – LCPA -Presente proposta 

do Sr. Vereador, Dr. Silvério Regalado, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 

«Considerando, por um lado, o disposto no art. 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, que determina que 

a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens 

através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com 

encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando:----------------- 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;------------------------------------------------ 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao da 

sua contração e o prazo de execução de três anos.--------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, que aprova as 

regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 

ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização 

prévia da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando, que o art. 11º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, veio regulamentar a citada lei dos 

compromissos, nos termos do art. 14º, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação dos documentos previsionais.------------------- 

Considerando que no momento da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2012, não se 

encontrava em vigor a supracitada legislação, existe a necessidade de solicitar a referida autorização prévia à 

Assembleia Municipal, nos mesmos termos do disposto no art.22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

dado que parte do citado normativo foi revogado pela lei dos compromissos (art.13º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as entidades do Setor Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere:------------ 

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, emitir 

autorização prévia e genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais nos casos seguintes:------------ 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano;--------------------- 

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contração e o prazo de execução de três anos.-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-

se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 

previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de 

despesas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Na sessão ordinária da Assembleia Municipal a ter lugar no próximo mês de dezembro deverá ser presente 

uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização genérica 

que ora se propõe.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à Assembleia Municipal para 

autorização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

7 –  PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – 

para aquisição de serviços para o método de selecção obrigatório – Avaliação Psicológica, para os 

procedimentos concursais comuns para Técnico Superior – área de Serviço Social e área de Educação. ------------ 

Presente a informação do serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, 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 os 

procedimentos concursais comuns para Técnico Superior – área de Serviço Social e área de Educação. ------------ 

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

8 –  PAGAMENTOS - O Sr. Presidente informou que não há quaisquer pagamentos para submeter a ratificação 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Urbanística, no período de 31 de agosto a 17 de setembro de 2012, bem como da Divisão Administrativa 

(Expediente Geral e Arquivo), no período de 17 de agosto a 13 de setembro de 2012 cuja relação discriminada 

dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. ---------

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – EMPREITADA – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – DEU – E01/2010 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - Presente o relatório n.º 08, de 5 de setembro de 2012, da Coordenação de Segurança da 
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Obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vice-Presidente, Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, datado de 5 de setembro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas 

pela Coordenação de Segurança em Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada «Centro Escolar de Fonte de Angeão». Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de 

Edifícios e Urbanização (DEU) dê conhecimento à Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à 

Entidade Executante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – EMPREITADA – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – DEU – E02/2010 - 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - Presente o relatório n.º 06, de 5 de setembro de 2012, da Coordenação de Segurança da 

Obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vice-Presidente, Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, datado de 5 de setembro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas 

pela Coordenação de Segurança em Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada «Centro Escolar Da Gafanha da Boa-Hora». Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de 

Edifícios e Urbanização (DEU) dê conhecimento à Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à 

Entidade Executante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – EMPREITADA – BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA – DIA – E03/2010 – VIOLAÇÃO 

DE PRAZO CONTRATUAL - Presente informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 

10 de setembro de 2012, respeitante à violação de prazo contratual da empreitada. -------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e por proposta do Sr. Presidente, retirar o assunto para 

esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – EMPREITADA – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – 

PROCº 6.2.2 – 06/2005 – RECEÇÃO DEFINITIVA - 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.------------------------ 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – FEPICOP – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E OBRAS 
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PÚBLICAS - ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS - LICENCIAMENTO MUNICIPAL – 2012 - Presente 

comunicação, via e-mail, da FEPICOP, de 26 de julho de 2012, bem como informação da Sr.ª Chefe da Divisão 

de Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e por proposta do Sr. Presidente, manter os valores para as 

estimativas orçamentais, em vigor desde 1 de janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------ 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Usou da palavra o Senhor Alírio de Oliveira Matos, residente em Vagos, 

para questionar a Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Presidente, sobre diversos assuntos, que 

resumidamente se descrevem: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) – Questionou a existência de dois semáforos na estrada entre rotundas no Parque Empresarial de Soza (PES); - 

b) – Referiu a necessidade de colocar semáforos na EN 109 em Vagos junto à entrada norte da vila bem como na 

Rua João Mendes Correia da Rocha (Cardais) que está muito danificada; ------------------------------------------------ 

c) – Apresentou reclamação contra a AdRA sobre o valor da fatura da água; -------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu a todas as questões. Quanto à referida na alínea a) o Sr. Presidente 

informou que foi uma opção de projeto por força de uma das unidades industriais que está instalada no PES. 

Quanto à colocação de semáforos na EN 109 é responsabilidade da Direção de Estradas de Aveiro e na Rua João 

Mendes Correia da Rocha (Cardais) não se afigura necessário. No restante o Sr. Presidente informou o munícipe 

que registou as suas queixas e preocupações. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- 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 art.º 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 quarenta e dois minutos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 


