
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 31/12, de 26 de dezembro de 2012, da Câmara Municipal de Vagos 

 

 

ATA Nº 31/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 

2012 

 

--------- No dia 26 de dezembro 2012, pelas quinze horas e vinte e oito minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, a fim de dar continuidade aos assuntos 

restantes da Ordem do dia, da reunião ordinária pública de 18 de dezembro de 2012, sob a presidência do senhor 

Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e com a presença dos senhores Vereadores dr. Marco António 

Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado e drª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. 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 dos senhores Vereadores, profª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, eng.º Mário Martins dos Santos Júnior e dr. Paulo César de Oliveira Ramos. ------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

13 – SIMRIA – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO - 

CEDÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ZONA INDUSTRIAL (EEZI) DO MUNICIPIO DE 

VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Ofício da SIMRIA, ref. Ct_2012 DO10987, recebido a 28 de novembro de 2012, remetendo o Acordo 
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de cedência da EEZI do Município de Vagos para a SIMRIA, assinado por ambas as partes; -------------- 

• Informação do CDIA, propondo “a apreciação/homologação da C.M., na sequência da deliberação de 

10 de abril de 2012 relativa ao Acordo Tripartido entre o Município/AdRA/SIMRIA”; --------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 10 de abril de 2012. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Acordo de Cedência da EEZI do Município de 

Vagos para a SIMRIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

14 – VAGOS OPEN AIR – PROTOCOLO – MUNICIPIO DE VAGOS – COLÉGIO DE CALVÃO – 

PRIME ARTISTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este assunto. --------------------------------------------------- 

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

15 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NA ÁREA DO DESPORTO --------------------------------------------------- 

Presente proposta do sr. Vereador dr. Silvério Regalado, datada de 11 de dezembro de 2012, 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 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 anterior Subsídio a atribuir 

CCDR Covão do Lobo 

- Formação 2 escalões 

- Participação Campeonato Nacional 2ª Divisão 

- Participação Taça Nacional Juniores 

- Vagos Cup 

 

1 000,00 € 

20 000,00 € 

3 000,00 € 

3 500,00 € 

 

27 500,00 € 

Associação BETEL 

- Formação 5 escalões 
  2 500, 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, atribuir os respetivos subsídios na área do desporto. ------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve quaisquer pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

18 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 30/11 a 12/12 de 

2012, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 30/11 a 13/12 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 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA - PROCESSO Nº 6.2.2 – 

04/2008 - ADJUDICATÁRIO: VITOR ALMEIDA E FILHOS, S.A. - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO  --------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 30 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 26 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 29 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DEU; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2 – ESTACIONAMENTOS E PASSEIOS NA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO - PROCESSO Nº 

6.2.2 – 02/2009 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ---------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 60% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – RUA DOS PICADOS (GAFANHA DA BOA HORA) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 11/2006 - 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – RUA DA FONTE VELHA – CABECINHAS (CALVÃO) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 08/2006 - 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 
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• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – RUA DA LIBERDADE (PONTE DE VAGOS) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 14/2006 - ADJUDICATÁRIO: 

MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 

DE AGOSTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

6 – RUA 5 DE OUTUBRO (OUCA) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 12/2006 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL 

VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE 

AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 
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comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

7 – RUA DR. MÁXIMO LOFF EM VAGOS - PROCESSO Nº 6.2.2 – 21/2008 - ADJUDICATÁRIO: 

MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 

DE AGOSTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

8 – RUA DOS COLMEAIS – LAVANDEIRA (SÔSA) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 18/2006 - 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 – PONTÃO DE SANTO ANDRÉ/SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ DE VAGOS) - PROCESSO Nº 6.2.2 

– 05/2007 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ) - PROCESSO Nº 

6.2.2 – 15/2006 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
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190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

11 – BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO DOMINGUES (SANTO ANTÓNIO DE VAGOS) - 

PROCESSO Nº 6.2.2 – 16/2006 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO 

DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

12 – ALCATROAMENTO NO LUGAR DE VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PROCESSO Nº 

6.2.2 – 22/2008 - ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 – RUA DA ESCOLA DA GÂNDARA (FONTE DE ANGEÃO) - PROCESSO Nº 6.2.2 – 10/2007 - 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 17 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de novembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 30 de novembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DIA; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

14 – ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - PROCESSO Nº 6.2.2 – 03/2008 - ADJUDICATÁRIO: AZINHEIRO 

– SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, 

DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 26 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 03 de dezembro de 2012; ----------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 07 de dezembro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 60% do valor da caução», nos termos 

do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DEU; -------------------------------------------------------------- 

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

15 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA - PROCESSO N.º 
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6.2.2 – 07/2004 - ADJUDICATÁRIO – AZINHEIRO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. - 

RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 26 de outubro de 2012, solicitando 

a recepção definitiva da empreitada, bem como, o cancelamento das respectivas garantias bancárias; --- 

• Auto de Receção Definitiva, de 03 de dezembro de 2012; ------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 10 de dezembro de 2012. -------- 

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 – ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------------- 

Presente informação da Divisão de Planeamento e Urbanismo (DPU), anexando proposta de alteração ao Plano 

de Pormenor da Praia da Vagueira, datada de 13 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remeter a referida proposta de alteração à Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS -------------------------------------------------- 

Presente informação da Divisão de Planeamento e Urbanismo (DPU), anexando proposta de alteração ao Plano 

de Urbanização de Vagos, datada de 13 de dezembro de 2012. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remeter a referida proposta de alteração à Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E 

MUROS – VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo (CDPU), de 06 de dezembro de 2012; --- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 20 de novembro de 2012. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, de 

implantação dos muros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – FERNANDO JESUS SANTOS MATEUS - PROCº Nº 148/10 ---------------------------------------------------- 

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

• Requerimento 923 de 06 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ) de 07 de dezembro de 2012; ------------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 16 de outubro de 2012. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade declarar a caducidade do procedimento, nos termos do parecer 

jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – ANTÓNIO DIAS FERREIRA - PROCº Nº 149/10 ------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento 924 de 06 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDJ de 07 de dezembro de 2012; ----------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 16 de outubro de 2012. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade declarar a caducidade do procedimento nos termos do parecer 

jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (IGAL) - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E 

FISCAL DE AVEIRO (TAF-AVEIRO) - PROCESSOS DE OBRAS NºS 137/92 E 434/93 ---------------------- 

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

• Ofício do TAF de Aveiro de 12 de novembro de 2012; ----------------------------------------------------------- 

• Informação da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (CDGU) de 14 de novembro de 2012; ------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ) de 03 de dezembro de 2012. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a nulidade dos procedimentos. --------------------------- 

Mais deliberou, proceder a notificação dos requerentes dos processos de licenciamento em causa, para nos 

termos do art.º 27, nº 6 do RJUE, virem junto da Câmara Municipal de Vagos requerer o novo licenciamento das 

edificações em causa, aproveitando as peças (plantas e pareceres), já instruídos e taxas liquidadas. ----------------- 

A Câmara Municipal deliberou ainda que a D.G.U. dê conhecimento ao TAF-AVEIRO. ----------------------------- 

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

E – EXTRAS 

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

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

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

Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- 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 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 pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às quinze horas e 

quarenta e seis minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


