
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 7/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE MARÇO DE 

2010 

 

--------- No dia 17 de Março de 2010, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu publicamente, 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, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. --------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Não tendo comparecido ao início da Reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro, vindo a faze-lo mais tarde, conforme se fará referência no local próprio da presente acta, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada pela Senhora Vereadora, ao início da 

Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as actas das 

reuniões dos dias 10/02/2010, 17/02/2010 e 03/03/2010. ----------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. --------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de 

Março de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 524.850,58 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela sociedade Modelo e Continente 

Hipermercados S.A., para que o seu estabelecimento designado por Modelo, sito em Vagos, esteja aberto na Sexta-

Feira Santa, dia 2 de Abril, das 09,00 às 22;00 horas, encerrando no Domingo de Páscoa, dia 4 de Abril, durante 

todo o dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - SALHER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA. - LOTES N.º 

83, 84 E 85 DA ZIV - REVOGAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – Seguidamente, foi presente uma 

informação jurídica, datada de 05/03/2010, sobre o assunto supramencionado, a qual se dá como inteiramente 

reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, apresentou a seguinte proposta: ------------------ 



-------- “Considerando que, em face do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos 

(RALZIV), sobretudo no que toca a imposição de prazos (artigo 5º), se verificam situações de incumprimento por 

parte da firma adquirente dos lotes nº 83, 84 e 85 da ZIV. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o RALZIV prevê um prazo de 180 dias para que o adquirente dos lotes dê início à 

implementação do projecto no terreno (artigo 5º nº5), após realização da escritura pública. ----------------------------- 

-------- Considerando que relativamente aos lote nº 83, 84 e 85 da ZIV, em momento algum, a adquirente deu início 

aos trâmites legais tendentes à implementação do projecto, violando, claramente, ao artigo 5º nº 5 do RALZIV. ---- 

-------- Considerando que, não só não há qualquer unidade em laboração, como nem sequer se constata a existência 

de qualquer construção, ou mesmo de trâmites legais tendentes à obtenção de licenciamento de construção. --------- 

-------- Considerando que o artigo 8º do RALZIV estabelece que o não cumprimento de qualquer um dos prazos 

estabelecidos importa que o vendedor, ou seja, que a CMV tem o direito a tomar de imediato posse do lote em 

causa, no estado em que os mesmos se encontrem, perdendo a adquirente direito às importâncias já entregues, às 

benfeitorias existentes, não tendo direito a qualquer indemnização pela realização das mesmas. ------------------------ 

-------- Considerando a prática corrente da CMV, em restituir as importâncias pagas a título de preço, mesmo 

quando a tal não esta regulamentarmente ou contratualmente vinculada. --------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto deve Câmara Municipal deliberar sobre a intenção de revogar a escritura pública de 

compra e venda outorgada em 16 de Janeiro de 2006 com a adquirente SALHER PORTUGAL – Equipamentos 

para tratamento de águas, Lda., relativa à aquisição dos lotes nº 83, 84 e 85 da ZIV, ao abrigo do artigo 5º nº 5 e do 

artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, por incumprimento do prazo para a implementação do 

projecto no terreno e que, no seguimento do que tem sido a prática da autarquia, se proceda à devolução das 

quantias pagas, unicamente a título de preço, totalizando o montante de 164,971,58€. ----------------------------------- 

--------Mais se delibera notificar a adquirente do lote para se pronunciar, no prazo de 10 dias, nos termos dos 

artigos 100º e 101º do CPA.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - MÁRIO SIMÕES PAPEL - LOTE N.º 9 DA ZIV - EXPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO – Acto contínuo, 

foi presente uma informação jurídica, datada de 05/03/2010, sobre o assunto supramencionado, a qual se dá como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. ----------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, apresentou a seguinte proposta: ------------------ 

-------- Considerando as deliberações da CMV de 22 de Maio de 2009 e de 11 de Setembro de 2009, que procedem 

à revogação da escritura pública de compra e venda do lote nº 9 da ZIV celebrada em 2 de Outubro de 1998, entre 

a CMV e Mário Simões Papel, procedendo-se à devolução, em singelo, da quantia paga a título de preço no valor 

de 20.340,00 €, cujos pressupostos e fundamentos se mantêm. --------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Considerando que o proprietário/adquirente do Lote nº 9 da ZIV aceitou a reversão do imóvel. ---------------- 

-------- Considerando a exposição do proprietário/adquirente do lote nº 9 da ZIV, em que vem requerer, para além 

do preço deliberado, o valor pago com a escritura e demais impostos incidentes sobre a transacção e sobre o 

imóvel, perfazendo um total de 2. 975,16 €. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que proprietário/adquirente do lote nº 9 da ZIV, a contrário de outros proprietários de lotes da 

ZIV não beneficiou desse lote enquanto o mesmo esteve na sua propriedade, independentemente de não ter 

prosseguido o fim a que o lote se destinava e a que estava obrigado pelo RALZIV, também não retirou qualquer 

benefício económico ou depreciou o valor do lote com a retirada de inertes e colocação de entulhos. ------------------ 

-------- Em face do exposto deve Câmara Municipal REVOGAR a escritura pública de compra e venda outorgada 2 

de Outubro de 1998 com o adquirente MÁRIO SIMÕES PAPEL, relativa à aquisição do lote nº 9 da ZIV, ao 

abrigo do artigo 5º nº 5 e do artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, por incumprimento do prazo 

para a implementação do projecto no terreno e que, se proceda à devolução das quantias pagas a título de preço, 

despesas administrativas e fiscais totalizando o montante de 23,315,16€ (vinte e três mil trezentos e quinze euros e 

dezasseis cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior), aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------- 

5 - COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUA E LIGAÇÃO DO CONTADOR – Em seguida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pelo Colégio Diocesano da Nossa 

Senhora da Apresentação de Calvão, respeitante à isenção do pagamento do ramal de água e ligação do contador. -- 

6 - REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS – Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, em 09/03/2010, que remeteu o Edital 

para publicação no Diário da República, respeitante ao “Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão de 

Licenças e Prestação de Serviços do Município de Vagos e respectiva fundamentação económico-financeira”, 

tendo em vista a sua apreciação pública pelo prazo de 30 dias. --------------------------------------------------------------- 

7 - DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 26/02/2010 a 

11/03/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 



1 - FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-06/2009 - APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 01/03/2010, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e 

Saúde da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – Presente o n/ ofício n.º 1629, de 12/02/2010, dirigido 

à empresa Arquitectos Aliados – Consultores de Arquitectura, Lda., respeitante ao “Projecto do Centro Escolar de 

Vagos”, bem como a informação do Senhor Chefe da divisão de Obras Municipais, datada de 09/03/2010. ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suspender por mais 30 dias, o prazo de execução do 

contrato, uma vez que aguarda resposta do Ministério da Educação, sobre a correspondente comparticipação 

financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 – Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, rectificar o n.º 2 da cláusula 5ª (obtenção de elementos do concurso) do Programa de Procedimento, 

no sentido de nele constar que os interessados poderão obter cópias certificadas, mediante o pagamento de 100,00 

€ (cem euros), e não 1.000,00 € (mil euros), conforme por lapso foi mencionado, uma vez que o valor de 100,00 € 

(cem euros) é o preço adequado para o fornecimento do processo de concurso. ------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, 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 um voto contra (do senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior), proceder à abertura do “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 Passos de 

Concelho, com Posterior Arrendamento pela Entidade Adjudicante”, bem como aprovar o Programa de 

Procedimento, Caderno de Encargos e nomear o júri de procedimento que será constituído pelos seguintes 

elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presidente – Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos; ---------- 

− Vogal – Eng.º António Manuel Costa de Castro, Director Projecto Municipal; ----------------------- 

− Vogal – Eng.ª Isabel Maria Cruz Trindade, Chefe de Divisão de Obras Particulares. ---------------- 

•••• Vogais Suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Professora Albina Maria de Oliveira Rocha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

(substitui o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); ----------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

− Arq.º Pedro Jorge Pousa Ruano Castro, Chefe de Divisão de Obras Municipais. --------------------- 

•••• Assessores do Júri para a parte Jurídica: ------------------------------------------------------------------------------- 

− Gil Moreira dos Santos & Associados. ---------------------------------------------------------------------- 

•••• Assessores do Júri para a parte Económica: --------------------------------------------------------------------------- 

− Augusto Mateus & Associados. ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Assessores do Júri para a parte de Edificação: ------------------------------------------------------------------------ 

− Paulo Valente Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-------- “Votei contra a abertura do concurso em virtude de não estar de acordo com este procedimento, tendo em 

conta os seguintes pressupostos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O momento de crise financeira do País; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. O nível de endividamento da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------- 

3. O facto da qualidade das actuais instalações não aponta para esta prioridade; ----------------------------------- 

4. E ainda, a existência de outras prioridades bem mais prementes para o normal e equilibrado 

desenvolvimento do concelho.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:30 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, entrou na 

Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação dessa Vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO SIMÕES PANDEIRADA - PROC.º N.º 11/89 - LOTEAMENTO URBANO – Em seguida, foi 

presente o processo de loteamento n.º 11/89, em que é titular João Simões Pandeirada e outros. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de vistoria realizado em 11/03/2010, 

receber provisoriamente as infraestruturas de urbanização, autorizar a redução da respectiva caução para o valor de 

10 % da mesma, bem como notificar o titular do terreno contíguo para resolver o problema do PT. -------------------- 

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 - ALARGAMENTO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE VAGOS NO SISTEMA 

MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – Em seguida, a Câmara Municipal 



deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, que solicitou à Senhora 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território, a viabilização do Alargamento da Área Geográfica do 

Município de Vagos no Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, através do n/ ofício n.º 2366, da 

presente data, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia fica a fazer parte integrante 

do presente Livro de Actas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às quinze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 


