
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 27/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE DEZEMBRO 

DE 2010 

 

--------- No dia 21 de Dezembro de 2010, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, por motivos profissionais, bem como as faltas dadas pelos 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Marco António Ferreira Domingues ao inicio da 

reunião, tendo os mesmo vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente acta. ----- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de 

Dezembro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 224.255,78 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - CRAVO & ROCHA, LDA. - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Cravo & Rocha, Lda., com 

sede na E.N. 109, n.º 48d, Santo André, para que o seu estabelecimento de Café, Snack-Bar, Restaurante, 

Churrasqueira e Takeway, sito no referido lugar, denominado “O Rei dos Frangos”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NA ÁREA DO DESPORTO – Presente a informação do Senhor Vereador 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de17/12/2010, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

-------- “Venho por esta forma apresentar à Reunião de Câmara as seguintes propostas de subsídio: ------------------- 

•••• C.C.D.R. Covão do Lobo – Época 2009/2010 ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Para a época 2009/2010, o C.C.D.R. Covão do Lobo viu atribuídos, a título de adiantamento, o valor global 

de 27.500,00 €, para fazer face às despesas e Plano de Actividades que se encontram em anexo. ----------------------- 



 

-------- Esta verba foi subdividida da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Formação – 17.500,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Promoção do Concelho – 10.000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em relação ao CCDR Covão do Lobo, proponho ainda que seja atribuído o subsídio de 27.500, 00 €, para a 

época de 2010/2011, subdivididos da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Formação – 17.500,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Promoção do Concelho – 10.000,00 €.” ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira), e com 1 abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior), aprovar a proposta do 

Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, absteve-se na sequência da 

declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 15:25 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria 

de Oliveira Rocha, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

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

4 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – PLANO DE FORMAÇÃO ANO LECTIVO 2011/2012 - Presente o ofício n.º FS_709/10, datado de 

13/12/2010, da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, a solicitar o 

parecer da Câmara Municipal, com referência ao plano de Formação para o Ano Lectivo de 2011/2012, a saber: --- 

•••• Cursos Profissionais nível III: Curso Técnico de Electrotecnia (Área de Formação: Electricidade e Energia 

- 522), Técnico de Transformação de Polímeros – Variantes de Processo de Produção e Controle de 

Qualidade (área de formação: Materiais - 543) e Técnico de Auxiliar de Saúde (Área de Formação: Saúde 

- 729). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável a todos os cursos pretendidos pela 

Escola, para o Plano de Formação 2011/2012, atendendo ao facto da Câmara Municipal ser de claro e inequívoco 

interesse municipal o funcionamento destes cursos na EPADRV. ------------------------------------------------------------ 

5 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS EFECTUADAS NO ÂMBITO DA FEIRA DO LIVRO SOCIAL – 

Presente a carta do funcionário desta Câmara Municipal, Pedro Rodrigues, a informar que considerando o âmbito 

social e de beneficência da Feira do Livro, para o apoio a famílias carenciadas do Concelho, a causa social e o 

trabalho desenvolvido no âmbito da promoção da coesão social, vem o mesmo comunicar que prescinde da 

remuneração das horas extraordinárias e do tempo de compensação a haver no âmbito do referido evento. ----------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento, agradece a iniciativa do funcionário em causa e a postura 



 
 
 
 
 
 

 

louvável do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - SUSANA PAULA TAVARES DE ALMEIDA - AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício de Susana 

Paula Tavares de Almeida, dando resposta ao nosso ofício n.º 7069, de 11/10/2010, a informar que a área total a 

expropriar necessária à implementação da Rede Viária no Plano de Urbanização da Vila de Vagos é de 649 m2, 

bem como pelo facto de que ainda que se pretende englobar no presente processo de expropriação a área de 280 

m2, que se encontra em processo de aquisição, área essa que confronta com a Rua da Fonte, propõe o montante 

global da contrapartida pela expropriação de 140.000,00 € (cento e quarenta mil euros). -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os 2 prédios por 140.000,00 (cento e quarenta 

mil euros), e conceder poderes ao Senhor Presidente para outorgar o respectivo contrato-promessa, dando o 

Município como sinal 15.000,00 € (quinze mil euros), bem como a posterior escritura de compra e venda. ----------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - FACTURAS DAS OBRAS REALIZADAS NA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE PARADA DE CIMA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, 

datado de 25/09/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 2.728,00 € (dois mil, setecentos e vinte e 

oito euros), destinado ao pagamento de obras realizadas na Escola Primária de Parada de Cima. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio à Junta de Freguesia de Fonte de 

Angeão, no montante de 2.728,00 € (dois mil, setecentos e vinte e oito euros). -------------------------------------------- 

8 - SÓNIA CRISTINA TAVARES PINHO - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – 

Presente o ofício de Sónia Cristina Tavares Pinho, datado de 13/12/2010, residente no lote 7, R/R, lugar de Praia da 

Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que no dia 22/11/2010, foi vitima de um acidente de mota 

causado por buraco no pavimento da estrada da Rua Principal do lugar da Gafanha da Vagueira, da referida 

freguesia, pelo que solicita um indemnização pelos danos causados. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido da requerente, com 

base no parecer jurídico datado de 15/12/2010, bem como, notificar a mesma, para se pronunciar, querendo, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cercas das 15:35 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

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

-------- Entretanto o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior ausentaram-se da Sala de Reuniões em virtude de integrarem os Órgãos Sociais da MAISVAGOS – Parques 

Empresariais, por indicação da Câmara Municipal, respectivamente para o Conselho de Administração e para o 

Conselho Fiscal. A deliberação que se segue não contou portanto, com a participação e votação de ambos os 

membros do Órgão Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

9 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LOTE N.º 121 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

alienar o lote 121 da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 8,89 €/m2, conforme anterior autorização da 

Assembleia Municipal, e conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar a 

respectiva escritura de compra e venda em nome do Município de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior foram chamados à Sala de Reuniões, reassumindo as suas funções. --------------------------------------- 

10 - PRÉVIO PARECER FAVORÁVEL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA COM PESSOA SINGULAR, PARA 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DE PSICOLOGIA – Foi presente a proposta da Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 16/12/2010, que a seguir se transcreve: -------------------- 

-------- “Considerando que, em Reunião Ordinária da Câmara Municipal, n.º 24/10 em 2 (dois) de Novembro de 

2010, Ponto 5 - Extras – Prévio Parecer Favorável e Celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença, com Pessoa Singular, para desempenho de funções na área de Psicologia, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, então apresentada, autorizando a celebração de Contrato de 

Prestação de Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que foi, ainda, deliberado que o contrato tivesse a vigência de 1 (um) ano e o vencimento 

mensal de 1.201,48 (mil, duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), tendo o procedimento de contratação 

sido elaborado de acordo com aqueles critérios. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o procedimento de contratação, lançado por esta Câmara Municipal, foi encerrado sem 

existir a adjudicação, pela exclusão da proposta que violava o convite e o caderno de encargos, e a contratação de 

serviços, mantendo-se a necessidade da Câmara Municipal em contratar os serviços objecto daquele procedimento.  

-------- Considerando que, revistas as condições iniciais do Caderno de Encargos do Procedimento, se observa a 

necessidade de proceder a novo procedimento de contratação. --------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Se revogue a deliberação do Ponto 5 (cinco) – Extras da Reunião Ordinária de Câmara Municipal, n.º 

24/10, de 2 (dois) de Novembro de 2010. ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Se conceda prévio parecer favorável para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença com pessoa singular, para o desempenho de funções na área de 

Psicologia, por verificação do requisito a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Se autorize a abertura de procedimento concursal para a aquisição da prestação de serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença com Pessoa Singular, para o desempenho de funções na área de 



 
 
 
 
 
 

 

Psicologia, ao abrigo dos artigos 4.º, 35.º e 36.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 

de Abril, e nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos, com a vigência de 1 (um) ano e o 

valor base de 19.362,12 € (dezanove mil, trezentos e sessenta e dois euros e doze cêntimos).” --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PRÉVIO PARECER FAVORÁVEL E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA COM PESSOA SINGULAR, PARA 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA DO DESPORTO - Foi presente a proposta do Senhor Vereador Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, datada de 21/12/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 

-------- “Considerando que, em Reunião Ordinária da Câmara Municipal, n.º 24/10, em 2 (dois) de Novembro de 

2010, Ponto 4 dos Extras – Prévio Parecer Favorável e Celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença, com Pessoa Singular, para desempenho de funções na área do Desporto, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, então apresentada, autorizando a celebração de Contrato de 

Prestação de Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que foi, ainda, deliberado que o contrato tivesse a vigência de 1 (um) ano e o vencimento 

mensal de 1.201,48 € (mil, duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), tendo o procedimento de contratação 

sido elaborado de acordo com aqueles critérios. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, revistas as condições iniciais do Caderno de Encargos do Procedimento, se observa a 

necessidade de proceder a novo procedimento de contratação. --------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Se revogue a deliberação do Ponto 4 (quatro) - Extras da Reunião Ordinária de Câmara Municipal, n.º 

24/10, de 2 (dois) de Novembro de 2010; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Se conceda prévio parecer favorável para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença com pessoa singular, para o desempenho de funções na área de 

Desporto, por verificação do requisito a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Se autorize a abertura de procedimento concursal para a aquisição da prestação de serviços, na 

modalidade de Contrato de Avença com Pessoa Singular, para o desempenho de funções na área de 

Desporto, ao abrigo dos artigos 4.º, 35.º e 36.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 

de Abril, e nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos, com a vigência de 1 (um) ano e o 



 

valor base de 19.362,12 € (dezanove mil, trezentos e sessenta e dois euros e doze cêntimos).” --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2011 – 

APROVAÇÃO – Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea a), do n.º 

6, do artigo 64º, 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 Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior) propor à Assembleia Municipal a aprovação do Orçamento e do Plano Plurianual de 

Investimentos para 2011, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de rubricados/assinados por 

todos os membros da Câmara Municipal, ficarão arquivados na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo 

parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------- 

-------- O Orçamento apresenta, quer na receita quer na despesa, a importância total de 24.527.833,00 € (vinte e 

quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três euros), sendo o dossier completo composto 

por 42 folhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou o seguinte: -------- 

-------- “Não obstante encontrarmos neste Orçamento alguns sinais no sentido positivo, e refiro a diminuição da 

despesa, eficiência dos serviços e aumento da capacidade de criar receita, somos da opinião de que este Orçamento 

devia reflectir uma maior capacidade de criação de receita, que no valor da despesa corrente continua ainda numa 

percentagem superior a 40 %, quando o desejável seria que a mesma andasse nos 35 %. Registamos ainda que 

grande parte da despesa é para pagar obras já feitas, algumas com mais de um ano, e lamentar que não se encontre 

ainda neste Orçamento nada que nos leve a crer que a ligação do Nó de Sanchequias à Zona Industrial e vias de 

Cintura Nascente e Poente estejam nos planos da Câmara Municipal para execução a curto ou médio prazo, por 

força da importância que as mesmas representam.” ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Acto contínuo, usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado para dizer o seguinte: - 

-------- “Dos exemplos que o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior disse, em termos de receita, 

são tostões, enquanto que as obras referidas na declaração de voto são obras de milhões.” ------------------------------ 

13 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 

500.000,00 € - Em seguida foi presente a proposta de Contrato de Empréstimo de curto prazo, até ao montante de 

500.000,00 € (quinhentos mil euros), apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, e para ter efeitos apenas em 

2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de 

Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Empréstimo, bem como autorizar 

o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo em nome do Município de Vagos, após autorização da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter o referido documento à Assembleia Municipal, para aprovação 

e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2010 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 7ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 109.500,00 

€, documento constituído por 1 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 Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 6ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 6ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

27.500,00 €, 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 Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 02/12/2010 a 

15/12/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ----- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - RELATÓRIO FINAL - Em seguida, foi presente 

o Relatório Final, elaborado pelo Júri de procedimento concursal, em 15/12/2010, a informar que decorrido o prazo 

de audiência prévia e não tendo sido apresentada qualquer reclamação, deliberou o júri manter o teor e as 

conclusões do relatório preliminar, datado de 03/12/2010, propondo assim a adjudicação da obra de “Centro 

Escolar da Gafanha da Boa-Hora”, ao concorrente Inmetro – Construções, Lda., pelo montante de 2.649.085,68 € 



 

(dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), em virtude de, 

face aos critérios definidos, ser a proposta mais baixa apresentada. ---------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra de “Centro Escolar da Gafanha da 

Boa-Hora”, ao concorrente Inmetro – Construções, Lda., pelo montante de 2.649.085,68 € (dois milhões, 

seiscentos e quarenta e nove mil, oitenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos). --------------------------------------- 

2 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - RELATÓRIO FINAL - Em seguida, foi presente o 

Relatório Final, elaborado pelo Júri de procedimento concursal, em 06/12/2010, a informar que decorrido o prazo 

de audiência prévia e não tendo sido apresentada qualquer reclamação, deliberou o júri manter o teor e as 

conclusões do relatório preliminar, datado de 05/11/2010, propondo assim a adjudicação da obra de “Centro 

Escolar de Fonte de Angeão”, ao concorrente Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., pelo montante de 

2.389.000,00 € (dois milhões e trezentos e oitenta e nove mil euros), em virtude de, face aos critérios definidos, ser 

a proposta mais baixa apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra de “Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”, ao concorrente Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., pelo montante de 2.389.000,00 € (dois 

milhões e trezentos e oitenta e nove mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE - Em seguida, foi presente o Relatório Final, 

elaborado pelo Júri de procedimento concursal, em 13/12/2010, a informar que decorrido o prazo de audiência 

prévia e não tendo sido apresentada qualquer reclamação, deliberou o júri manter o teor e as conclusões do 

relatório preliminar, datado de 27/10/2010, propondo assim a adjudicação da obra de “Concurso Público para a 

Constituição de Direito de Superfície sobre o Terreno Municipal Associado à Obrigação de Construção de 

Ampliação e Remodelação do Edifício dos Paços de Concelho, com Posterior Arrendamento pela Entidade 

Adjudicante”, ao concorrente Guedol – Engenharia, S.A., pelo arrendamento mensal de 22.794,30 € (vinte e dois 

mil, setecentos e noventa e quatro euros e trinta cêntimos), em virtude de, face aos critérios definidos, ser a 

proposta mais baixa apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e 

dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 voto contra (do Senhor Vereador Eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior) adjudicar a obra de “Concurso Público para a Constituição de Direito de 

Superfície sobre o Terreno Associado à Obrigação de Construção de Ampliação e Remodelação do Edifício dos 

Paços de Concelho, com Posterior Arrendamento pela entidade Adjudicante”, ao concorrente Guedol – 



 
 
 
 
 
 

 

Engenharia. S.A., pelo citado montante de 22.794,30 € (vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro euros, e 

trinta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- “Votei contra tendo em consideração a nossa posição neste processo, já registada em anteriores 

deliberações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - RECEPÇÃO DEFINITIVA DE EMPREITADAS - Presentes os autos de recepção definitivas das obras, a 

seguir mencionadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Beneficiação de Arruamentos em Lombomeão: Rua Nova, Rua das Escolas, Trav. das Escolas, Rua da 

Cabine, Rua Padre Casimiro, Rua da Loreira, Trav. da Barroca e Rua Com. João Pereira – Proc.º n.º 

3/2005; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Beneficiação de Arruamentos em Calvão: Rua da Amizade, Rua de S. Pedro, Rua da Fonte Velha e Rua 

do Colégio – Proc.º n.º 5/2005; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Beneficiação de Arruamentos nos Lugares de Sanchequias e Ervedal – Proc.º n.º 4/2005; -------------------- 

•••• Drenagem de Águas Residuais na EN 333-1, no Boco e Ouca – Proc.º n.º 3/2003. ----------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar os autos de recepção definitiva das 

empreitadas acima mencionadas, bem como, proceder à restituição das respectivas cauções ou depósitos de 

garantias, se for caso disso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – Seguidamente foi presente uma Informação Técnica da Divisão de Planeamento e 

Urbanismo, datada de 15/12/2010, onde anexa a fundamentação para elaboração da alteração ao Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência, bem como 

a justificação de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental estratégica. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar inicio ao procedimento de elaboração da alteração ao 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, definindo a oportunidade e os termos de referência, com base no 

definido no Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, não sujeitar a elaboração da alteração do referido plano a Avaliação 

Ambiental Estratégica, nos termos dos números 3 e 4, do artigo 96º, do mesmo diploma legal, por se entender que 

as alterações a introduzir ao plano não são susceptíveis de gerar efeitos significativos no ambiente enquadráveis no 

âmbito de aplicação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Julho. -------------------------------------------- 



 

2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS – Seguidamente foi 

presente uma Informação Técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 15/12/2010, onde anexa a 

proposta para a elaboração da alteração ao Plano de Urbanização de Vagos contendo a respectiva definição da 

oportunidade, os termos de referência, a fundamentação para a não avaliação ambiental estratégica, bem como a 

indicação do procedimento a seguir para dar inicio ao procedimento de alteração do plano. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar inicio ao procedimento de elaboração da alteração ao 

Plano de Urbanização de Vagos, definindo a oportunidade e os termos de referência, com base no definido no 

Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 

de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, não sujeitar a elaboração da alteração do referido plano a Avaliação 

Ambiental Estratégica, nos termos dos números 3 e 4, do artigo 96º, do mesmo diploma legal, por se entender que 

as alterações a introduzir ao plano não são susceptíveis de gerar efeitos significativos no ambiente enquadráveis no 

âmbito de aplicação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Julho. -------------------------------------------- 

3 - ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA 

– Seguidamente foi presente uma Informação Técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 

15/12/2010, a informar que decorrido o período da discussão pública da Alteração Parcial ao Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa-Hora/Floresta, não se registou qualquer participação no âmbito do mesmo, pelo que junta em 

anexo a proposta final da alteração ao referido Plano para, nos termos do disposto no artigo 79º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Câmara Municipal, se assim o entender, remeter tal documento à 

Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a Alteração Parcial ao 

Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, para apreciação e votação. ---------------------------------------- 

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 objecto 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 - REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS PELA CONCESSÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MUNICIPAIS - ACTUALIZAÇÃO PARA 2011 – Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1, 

do artigo 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais, e 

considerando que o índice de preços do consumidor foi de 2,4 %, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a actualização da tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais para 

2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Actas. ---- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- De acordo com o disposto no n.º 3, do citado artigo, os novos valores entram em vigor no primeiro dia útil 

do ano de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - ELEITOS LOCIAS, 

DECLARAÇÕES AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, INCOMPATIBILIDADES E ACUMULAÇÃO 

DE SERVIÇOS – A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

3 - JOSÉ MANUEL MARQUES CATARINO - AQUISIÇÃO DE TERRENO – Em seguida foi presente um 

ofício de José Manuel Marques Catarino, datado de 14/12/2010, a informar que é proprietário do prédio rústico, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Fonte de Angeão sob o n.º 2652, e a propor vender o referido prédio pelo 

montante de 5.000,00 € (cinco mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 06/10/2010 e adquirir a José 

Manuel Marques Catarino, o prédio rústico inscrito na matriz predial da Freguesia de Fonte de Angeão sob o n.º 

2652, pelo preço de 5.000,00 € (cinco mil euros), para integração na área do Centro Escolar de Fonte de Angeão. – 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta 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 de Divisão Administrativa, tendo 

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


