
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 30/12, de 18 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 30/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 

2012 

 

--------- No dia 18 de dezembro de 2012, pelas quinze horas e quinze 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 e com a presença dos senhores Vereadores eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------ 

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

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 à reunião das senhoras Vereadoras profª 

Albina Maria de Oliveira Rocha e dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. --------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presente a ata número 29/12 da reunião da Câmara Municipal do dia 4 de dezembro. Uma vez que o texto da 

mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada 

tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – O senhor Presidente da Câmara esclareceu que na informação que prestou na reunião do pretérito dia 20 de 

novembro e no assunto «Passadiços na Praia do Areão – 3.ª fase» onde se lê «Mário Ribeiro & Filhos, Ld.ª», deve 

ler-se «Aveiria – Empreendimentos Imobiliários, SA.». ------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de dezembro de 2012, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 530.289,73 € (Quinhentos e trinta mil duzentos e oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos). ----- 

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

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

2 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2013 ----------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara concedeu a palavra ao senhor Vereador dr. Silvério Regalado que fez uma 

apresentação do documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação entrou-se num período de discussão, tendo quer o senhor Presidente quer os senhores 

Vereadores tecido as considerações que entenderam adequadas. ---------------------------------------------------------- 

Concluída a discussão o senhor Presidente colocou o documento à votação. -------------------------------------------- 

Assim, 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 3 votos a favor (dos senhores Presidente da Câmara e 

Vereadores dr. Marco António Ferreira Domingues e dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 abstenções (dos 

senhores Vereadores eng. Mário dos Santos Martins Júnior e dr. Paulo César de Oliveira Ramos) propor à 

Assembleia Municipal a aprovação do Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos para 2013, 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 atas, fazendo parte integrante da presente 

deliberação para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Orçamento apresenta, quer na receita quer na despesa, a importância total de 24.256.000,00 € (Vinte e quatro 

milhões e duzentos e cinquenta e seis mil euros), sendo o dossier completo composto por 50 folhas. ------------ 

Os senhores Vereadores eng.º Mário Martins dos Santos Júnior e dr. Paulo César de Oliveira Ramos 

apresentaram a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------

«Perspetivas Gerais 

 Este orçamento está na linha dos dois anteriores em termos de valor. Daquilo que já conhecemos o de 2011 tem 

uma execução de 52%, muito à custa de receitas e despesas correntes embora acreditemos que em 2013 a 

execução seja melhor, por força do recebimento dos financiamentos do QREN, que tudo indica têm uma boa 

probabilidade de chegar à CM. Julgamos que continua a faltar: 
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a) Realismo na definição das receitas, essencialmente nas receitas de capital 

b) Um planeamento mais rigoroso da evolução das obras de forma a que as despesas de capital se não 

acumulem em 2013 e 2014 parecendo que  tudo o previsto vai ser feito neste prazo. 

Questões fundamentais: 

As receitas estão potencialmente sobrestimadas em 6 milhões de euros. As receitas correntes serão 

estimadamente superiores em cerca de 1 milhão às despesas correntes, prevendo-se assim um superavit na 

gestão corrente, desadequado do que tem acontecido nos últimos anos e não existindo nenhum fator 

extraordinário ou uma mudança de gestão que o possa tornar possível. Prevê-se também um aumento de 600 

mil euros das receitas com o IMI que consideramos desajustado, estima-se uma transferência corrente definida 

como “outras receitas correntes” de 1 milhão de euros inexplicada, estima-se na venda de bens e serviços 

correntes uma rubrica “rendas de outros” de 1 milhão de euros também inexplicada, em receitas de capital 

estima-se vendas de terrenos e outros em cerca de 2 milhões de euros muito difícil de realizar. É Por estas 

razões que consideramos o orçamento das receitas sobrestimado. 

Em consequência este orçamento terá com certeza ou um deficit que terá de se financiar ou em alternativa as 

seguintes situações: (a)não realizar as obras não financiadas pelo QREN; (b) ou voltar  a atrasar de forma 

grave os pagamentos a fornecedores; (c)ou não terá condições para cumprir com os compromissos com as 

forcas vivas da região, instituições sociais, associações culturais e desportivas, com evidentes impactos 

negativos sobre o tecido sócio-económico. 

Será contudo um orçamento em que esperamos uma taxa de execução superior a dos últimos anos que tem 

rondados os 50%, tendo em conta o expectável efeito positivo da conclusão das obras financiadas pelo QREN e 

pelo efeito PAEL.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – PROCEDIMENTO CONCURSAL TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA DE BIBLIOTECA E 

DOCUMENTAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO JÚRI -------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 07 de dezembro de 

2012, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«1. Tendo em consideração que o Coordenador Interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares, Doutor José 

António Videira Saro, solicitou a dispensa das funções como vogal efetivo do júri do procedimento concursal 

para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior – área de Biblioteca e 
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Documentação, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 

aviso n.º 15770/2011, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 153, de 10 de agosto. ------------------------- 

2. Em substituição do Doutor José Saro, o júri passará a integrar a Dr.ª Maria Helena de Almeida Marques, da 

Câmara Municipal de Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto, proponho que o júri do referido procedimento concursal tenha a seguinte composição: ------------- 

Presidente: Dr.ª Lina Maria Cruz Ferreira, Chefe da Divisão de Ação Social; ------------------------------------- 

Vogais Efetivos: Dr.ª Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos da 

Divisão Administrativa, e Dr.ª Maria Helena de Almeida Marques, Técnica Superior – área de Biblioteca e 

Documentação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr.ª Maria de Lurdes de Almeida Santos Cartaxo, Técnica Superior do Gabinete 

Municipal, e Arq. Pedro Jorge Pousa Ruano de Castro, Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização.--------- 

O primeiro vogal suplente substituirá a Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. ---------------------- 

Vagos, 07 de dezembro de 2012.» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------------- 

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

4 – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS PELA CONCESSÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – ATUALIZAÇÃO PARA 2013 ------------------------------------------------------ 

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 

2,13 % (dois virgula treze por cento), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização 

da tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais para 2013, documento que se 

dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. 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 2013. 

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

5 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO – AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM – 

FORMA SUMARÍSSIMA – PROCº Nº 646/11.1BEAVR --------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação Jurídica, prestada pela dr.ª Joana Vasconcelos Ribeiro; -------------------------------------------- 

• Ata de Audiência de Discussão e Julgamento; --------------------------------------------------------------------- 

• Ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, recebido a 07 de dezembro de 2012. --------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a transação efetuada na audiência de julgamento 

realizada em 4 de dezembro de 2012 e pagar a quantia de 1.000,00 € (Mil euros) a enviar ao mandatário do 
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autor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – PARTICIPAÇÃO DE SINISTRO RODOVIÁRIO ------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Cópia de ofício da companhia de Seguros Tranquilidade, datado de 13 de junho de 2011; ----------------- 

• Cópia de requerimento apresentado pelo senhor Jorge Alberto de Matos Santos solicitando o pagamento 

respeitante à reparação do seu veículo, em resultado do sinistro que teve no dia 15 de outubro de 2010 

quando transitava na Estrada Municipal Barra de Mira – Vagueira; -------------------------------------------- 

• Comunicação do mesmo cidadão com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de julho de 

2011; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informações dos senhores Chefe da Divisão Jurídica (CDJ) e Chefe da Divisão de Serviços 

Operacionais (CDSO), todas de julho de 2011. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente que a responsabilidade deve ser 

deduzida contra o empreiteiro, a empresa, António Pimenta Construções, Ld.ª com o seguinte endereço postal: 

Apartado 45 – 4544-909 Arouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATAS -------------------------------------------- 

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 na pasta anexa ao 

presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de encadernação de atas. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE EXTINTORES INSTALADOS NOS EDIFICIOS 

A CARGO DO MUNICIPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------- 

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 na pasta anexa ao 

presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 
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de 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de revisão de extintores instalados nos edifícios a cargo do Município de Vagos. ------ 

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

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

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL, EM 

CARRINHA ADAPTADA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 na pasta anexa ao 

presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviço de transporte, de alunos do ensino especial, em carrinha adaptada. ------------------------- 

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

10 – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA - CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO ------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 06 de novembro de 2012; ------------------------------------------------ 

• Informação do Chefe da Divisão Financeira (CDF), de 12 de dezembro de 2012. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, doar ao Centro Social da Freguesia de Soza, a parcela de 

terreno com a área de 3.350 m2 (Três mil trezentos e cinquenta metros quadrados). ----------------------------------- 

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

11 – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO ------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pedido de apoio financeiro/candidatura do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, com registo de 

entrada na Câmara Municipal, em 10 de julho de 2012; ---------------------------------------------------------- 

• Proposta da srª Vereadora com o pelouro da Educação, profª Albina Rocha, datada de 12 de dezembro 

de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 15.000,00 € (Quinze mil 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12 – ESTUDO PARA REDUÇÃO DE CONSUMO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FREGUESIAS DE 

COVÃO DO LOBO E FONTE DE ANGEÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Estudo do Técnico Superior, eng.º André Nunes, datado de 07 de dezembro de 2012. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo apresentado. -------------------------------------- 

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

16 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

15ª alteração ao orçamento que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 81.450,00 € 

(oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta euros) e a 10.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, ambos 

do corrente ano, documento constituído por 3 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. -------------------------------------------------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

7 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – RECONHECIMENTO DE PROJETO DE 

INTERESSE PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação da GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A., com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de dezembro do corrente ano, solicitando o reconhecimento público do Projeto 

instalado na Zona Industrial de Vagos (ZIV). ---------------------------------------------------------------------- 

E ainda a atribuição dos seguintes benefícios fiscais: ------------------------------------------------------------------------ 

• Isenção do pagamento do IMI pelo prazo máximo (5+5 anos); -------------------------------------------------- 

• Isenção do pagamento da Derrama pelo prazo máximo (5+5 anos). -------------------------------------------- 

Considerando que o pedido reúne os requisitos previstos na lei e necessários para o efeito, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, remetê-lo para a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

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

E quando eram dezassete horas e vinte minutos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 

ata em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Mais deliberou, igualmente por unanimidade, interromper a presente reunião fixando o próximo dia 26 de 

dezembro, quarta-feira, para, neste mesmo local e com início às 15H 00M dar continuidade à mesma, devendo ser 

dado conhecimento aos senhores Vereadores que neste momento não se encontram presentes. A presente ata vai ser 

assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente 

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

 

 


