
ACTA Nº 4 

Acta da Sessão Extraordinária do dia 16 de Abril de 2010 

-------- Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de sessões 

do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor Carlos 

Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora Maria da 

Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão os deputados Jorge Luís Oliveira, Catarina da 

Rocha Oliveira, Licínio Ramos e Tony Richard. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Albina Rocha, Marco Domingues, Silvério Regalado, Cláudia Oliveira e Dina Ribeiro. --------------------- 

--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – INTEGRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OVAR NA AdRA. -------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que o ponto se tratava da integração do município de 

Ovar na Águas da Região de Aveiro, e que este tinha estado desde inicio no processo de cedência de exploração das 

redes em baixa de saneamento e água mas que por vicissitudes de cariz estritamente político, que não técnica e de 

oportunidade, não tinha sido englobado na 1ª fase, afirmando que estavam removidas as questões de política interna 

em Ovar estavam reunidas as condições para que o município de Ovar pudesse integrar, quer a pareceria, quer a 

AdRA. Revelou que tinha solicitado ao senhor Presidente da AdRA e da CIRA que redigisse uma acta quer para a 

Câmara Municipal, quer para a Assembleia Municipal, pois se não tinha dúvidas sobre a necessária autorização da 

Assembleia Municipal para a integração do município de Ovar na parceria, tinha sérias dúvidas quanto á autorização 

para a participação no capital social da AdRA, isto porque era uma sociedade anónima e aplicavam-se as regras do 

direito comercial na sua plenitude e portanto era uma questão da assembleia-geral de accionistas e não 

necessariamente uma questão e Assembleias Municipais e Câmaras Municipais, por outro lado referiu que quer 

Vagos, quer Sever do Vouga, quer Murtosa não iriam ceder nada em termos de capitais sociais ao município de 

Ovar, ou seja, nada levaria a Assembleia Municipal de Vagos a deliberar sobre a integração ou a participação social 

de Ovar na empresa AdRA. Não querendo discutir os termos jurídicos das minutas entregues pelos juristas da AdRA 

e das Águas de Portugal, afirmou que este processo relativamente ao município de Vagos em nada iria alterar as 

consequências da parceria, do estudo económico e financeiro e da participação social de Vagos na AdRA, 

considerando que esta questão era apenas uma mera formalidade. -------------------------------------------------------------  

------- O senhor deputado Rogério Simões afirmou que sendo a questão apenas uma mera formalidade, anunciou que 

o grupo municipal “Vagos Primeiro” iria votar a favor. ------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou por revelar que o grupo municipal do PSD iria votar 

favoravelmente o ponto, mas aproveitou para questionar e solicitar, ao executivo, informações sobre a transferência 

dos funcionários da autarquia para a AdRA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor Presidente da Câmara informou que iriam transferir-se para a AdRA, por cedência por interesse 

público, ou seja por acordo, 3 funcionários da autarquia, sendo que todos os outros tinham decidido permanecer 

vinculados a Câmara Municipal, acrescentou que mesmo os 3 funcionários que se tinham transferido tinham um 

prazo de um ano para decidirem se queriam continuar na continuar na AdRA ou voltar para a Câmara Municipal. 



Informou que o município de Vagos era um dos poucos municípios que iria continuar a ter uma componente de 

saneamento e uma componente de água e que estas teriam de ser obrigatoriamente acompanhadas e fiscalizadas, 

apesar da gestão da exploração e da qualidade ser da competência da AdRA, sendo um facto que a propriedade das 

redes e das estruturas em Alta, ou seja, depósitos, estação de captação, estações de tratamento, era da Câmara 

Municipal e que a Autarquia iria acompanhar o tipo de manutenção que a AdRA iria fazer nessas estruturas. --------- 

------- O senhor deputado Rogério Simões questionou o executivo sobre se os sistemas administrativos, ou seja o 

pagamento da água e as outras funções que actualmente eram executada na Câmara Municipal, iriam continuar a ser 

exercidas através de funcionários da AdRA e qual seria o método de pagamento da Água. Interrogou ainda acerca 

dos serviços operativos, se Vagos iria ter alguma delegação e onde iria funcionar. ----------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara respondendo à questão do pagamento da água informou que este iria ser 

uniformizado e que a AdRA iria enviar para todos os municípios o mesmo tipo de regulamentação e o mesmo tipo 

de procedimentos, informando ainda que iria estar no edifício da Câmara Municipal uma funcionária da AdRA para 

prestar os serviços necessários ao munícipe. Em relação aos serviços operacionais informou que iriam existir vários 

piquetes que abrangiam determinadas áreas sendo que Vagos estava abrangido por um piquete que se iria localizar 

em Aveiro que tinha como área de abrangência os municípios de Aveiro, Ílhavo e Vagos. -------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o ponto “ Integração do Município de Ovar na AdRA – 

Águas da Região de Aveiro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação o ponto foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda secretária para a leitura da minuta da acta. -------  

----------De imediato a Segunda Secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


