
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 8/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE ABRIL DE 

2011 

 

--------- No dia 19 de Abril de 2011, pelas quinze horas e cinco 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, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio da reunião a Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se mencionará no local 

próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. --- 

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

inicio da reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. ------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º 

7/11, de 05/04/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos 

constantes da Ordem do Dia, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro alertou para a eventual 

situação de incompatibilidade em que se encontra o Senhor Manuel Marcelino Santos Manangão, que representa a 

Câmara na MAIS VAGOS, S.A., pois o parecer da CCDRC solicitado pelo Dr. Carlos Manuel das Neves fazia 

referência à incompatibilidade para o exercício destas funções por parte dos membros da Assembleia Municipal. --- 

-------- Relativamente a um dos pontos da ordem de trabalhos da última reunião (CONTRATO PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA – LOMBA DO FORTE VELHO – LÍCINIO RAMOS, LDA.) perguntou por que razão o 

assunto só tinha sido agendado para a reunião a 30 de Março, quando havia um parecer do jurista datado do dia 25 

de Janeiro que poderia ter originado uma tomada de posição da Câmara relativamente ao negócio em questão. ------ 

-------- Usou também da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal para dizer que face ao tratamento dado 

pela comunicação social relativamente aos Bombeiros de Vagos quer no jornal “O Ponto” quer no jornal “Diário de 

Aveiro”, cujos artigos não traduzem aquilo que disse, no futuro toda a comunicação será dada à comunicação social 

por escrito, excepto se os senhores jornalistas corrigirem, por iniciativa própria, os erros constantes dos artigos 

publicados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto à questão sobre a Lomba do Forte Velho, o Senhor Presidente da Câmara disse que o assunto é 

complexo, extravasa o teor do parecer jurídico e que face à acção judicial recentemente apresentada em tribunal a 

Câmara Municipal terá de fazer uma contestação mais completa. ------------------------------------------------------------- 



-------- E, quando eram cerca das 15:20 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

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

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de 

Abril de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 456.859,37 € (quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos 

e cinquenta e nove euros e trinta e sete cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MURO – Considerando que, 

por lapso, na reunião Camarária de 18/01/2011, foi mencionado 24 metros, quando na verdade, são 44 metros, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar aquela deliberação no sentido de nela constar os metros 

correctos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim, a decisão camarária é a seguinte: “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos os materiais necessários para a construção de 44 metros de muro com 1 metro de 

altura.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, a solicitar a 

atribuição de um subsídio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à GATICÃO – Associação dos Amigos dos 

Animais Abandonados, um subsídio no valor de 18.000,00 € (dezoito mil euros). ---------------------------------------- 

4 – MARIA ODETE JESUS DE FREIRE – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de Maria 

Odete de Jesus Freire, datado de 30/01/2011, residente na Rua Direita, n.º 96, lugar de Verba, freguesia de Nariz, a 

informar que no dia 02/11/2010, a máquina pavimentadora de marca Vogelle da Câmara Municipal, causou 

estragos na sua viatura, pelo que solicita uma indemnização pelos estragos causados na sua viatura. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a requerente no valor de 800,00 (oitocentos 

euros) mais IVA, mediante a apresentação de factura e recibo. --------------------------------------------------------------- 

5 – FABIAND – MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – LOTE 86 - 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVERSÃO DE LOTES – Presente a proposta de deliberação 

apresentada pelos serviços jurídicos sobre o assunto supramencionado, que se transcreve: ------------------------------ 

-------- “Considerando que foi celebrada, em 20 de Julho de 2006, escritura pública de compra e venda, entre a 

Câmara Municipal de Vagos (CMV) e a firma FABIAND, Maquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda. 

(designada doravante por FABIAND), do Lote nº 86 da Zona Industrial de Vagos, doravante designada por ZIV. -- 

-------- Considerando que para o lote em causa foi requerido o processo de obras nº 40/2002, cujo deferimento final 



 
 
 
 
 
 

 

se verificou em 7 de Fevereiro de 2003, tendo sido objecto de alvará de licença de construção em 16 de Janeiro de 

2004 (alvará nº 5). Em 25 de Junho de 2007 veio a FABIAND requerer uma alteração ao projecto inicial da obra, 

cujo projecto de arquitectura foi aprovado em 18 de Novembro de 2008, encontrando-se, na presente data a serem 

apreciadas as especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, em reunião de Câmara de 12 de Setembro de 2008 foi deliberada pelo executivo 

municipal, a intenção de revogar a escritura de compra e venda, com restituição das quantias pagas, a título de 

preço, uma vez que FABIAND, não avançou com as obras no lote, entrando em incumprimento dos artigos 5º nº 6 

e nº 5 e 8º, do regulamento de aquisição de lotes na ZIV. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, em sede de audiência de interessados, nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA, veio a 

FABIAND pronunciar-se, em 10 de Outubro de 2008, informando que o início da construção se encontra a 

aguardar a autorização para a construção e devido à complexidade do procedimento de licenciamento industrial, 

manifestando interesse em começar a construção o mais rapidamente possível. Em face da pronúncia da 

interessada, a Câmara Municipal deliberou, em 24 de Outubro de 2008, revogar a intenção de proceder à revogação 

da escritura pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que no seguimento da deliberação de 22 de Maio de 2009, foi o interessado, nos termos dos 

artigos 100º e 101º do CPA, notificado, em 24 de Junho de 2009, para se pronunciar sobre a intenção da Câmara 

Municipal de Vagos proceder à revogação da escritura pública de compra e venda do Lote nº 9 da ZIV, por 

incumprimento do estabelecido no Regulamento de Aquisição de Lotes da ZIV. ------------------------------------------ 

-------- Considerando que a firma proprietária, em 13 de Julho de 2009, veio pronunciar-se, referindo que, devido à 

crise financeira e à queda de vendas, não pode dar início à construção da nave industrial; que os atrasos na 

construção devem-se, também, aos atrasos em conceder as respectivas licenças e que é sua intenção iniciar 

urgentemente a obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a firma adquirente do lote foi notificada da deliberação de 22 de Maio de 2009 em 24 de 

Junho de 2009, para se pronunciar sobre a mesma, terminando o prazo administrativo concedido nos termos do 

artigo 101 nº 1 do CPA, em 8 de Julho de 2009. Sendo que, as declarações escritas da interessada apenas deram 

entrada nos serviços de expediente da Câmara Municipal de Vagos em 13 de Julho de 2009, temos 

necessariamente de concluir pela extemporaneidade das mesmas. No entanto, e atendendo à proximidade de datas 

importa, analisar os motivos expostos pela interessada. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que em face da pronúncia da firma proprietária do Lote nº 86 da ZIV, temos de concluir que 

a mesma não trouxe factos ou dados novos ao procedimento administrativo em causa, que importem uma alteração 

do projecto de deliberação tomada em 22 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que Até à presente data, a firma não iniciou a implementação do projecto no terreno. ---------- 



-------- Considerando que, no seguimento da deliberação de 11 de Setembro de 2009, e de constantes contactos 

com o proprietário do Lote, foi o mesmo notificado para a outorga da escritura pública de destrate do lote, marcada 

para Outubro de 2010 e que antes da outorga, veio o interessado recusar a sua realização, invocando falta de 

interesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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 do lote nº 86 da ZIV. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o nº 6 do artigo 5º do supracitado regulamento estabelece que “12 meses após a data de 

alvará – licença de construção deverá a unidade estar em completa laboração”, o que, no caso em análise, 

verificamos que após a emissão do alvará de licença de construção nº 5, em 16 de Janeiro de 2004, a firma tinha, 

por força do artigo 5º nº 6 do RALZIV, um prazo de 12 meses (16 de Janeiro de 2005) para que a unidade estar em 

completa laboração dentro dos moldes apresentados pelo projecto, aprovado e licenciado, conforme aceite por 

ambas as partes contratuais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de qualquer construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, o RALZIV prevê um prazo de 180 dias para que o adquirente do lote dê início à 

implementação do projecto no terreno (artigo 5º nº5). Assim, mesmo tendo em consideração o procedimento de 

alteração requerido e iniciado em 2007, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em 18 de Novembro de 2008, 

tal não deverá importar o suprimento da situação de incumprimento da RALZIV em que a firma compradora do 

lote se encontra, pois o prazo de 180 dias previsto no nº 5 do artigo 5º do RALZIV, terminou em 18 de Maio de 

2009 (180 dias após a aprovação do projecto de arquitectura). ---------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, a firma ao obter a aprovação do projecto de arquitectura, garantiu, para si, a existência 

da expectativa legítima de construção. Leia-se, a aprovação do projecto de arquitectura surge como acto 

constitutivo de direitos ou interesses legalmente protegidos, uma vez que define uma determinada posição jurídica 

do requerente do procedimento de licenciamento, ao pronunciar-se, ainda que de forma parcial, de uma forma final 

e vinculativa sobre determinados aspectos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a intenção e interesse da adquirente do lote em proceder à implementação do projecto, 

formulada em sede de audiência de interessados e obtenção do licenciamento industrial invocados que justificaram 

a deliberação da Câmara Municipal de 24 de Outubro de 2008, não vieram alterar a situação de incumprimento, 

pois tendo sido dada a oportunidade à adquirente de proceder á implementação das construções, tal não se 

verificou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que a firma proprietária não veio juntar ao procedimento administrativo de revogação da 

escritura pública de compra e venda celebrada em 20 de Julho de 2006, entre o Município de Vagos e firma 



 
 
 
 
 
 

 

FABIAND, Maquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda., factos ou dados novos que ponham em causa os 

fundamentos invocados na deliberação de intenção de revogação da supracitada escritura datada de 22 de Maio de 

2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 (lote nº 86), no estado em que os mesmos se encontrem, perdendo o promitente comprador 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. --------------------------------------------------- 

-------- Considerando que por força do artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, assiste o direito do 

vendedor (CMV) a requerer a revogação da escritura pública de compra e venda outorgada em 20 de Julho de 2006 

com a adquirente FABIAND – Máquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda., querendo, procedendo à 

devolução, em singelo, da quantia paga, totalizando 47,854,60€, apesar de a tal não estar regulamentarmente ou 

contratualmente vinculada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

outorgada em 20 de Julho de 2006 com a adquirente FABIAND – Máquinas e Ferramentas para Construção 

Civil, Lda., relativa ao lote nº 86 da ZIV, ao abrigo do artigo 5º nº 5 e nº 6 e do artigo 8º do Regulamento de 

Aquisição de Lotes na ZIV, por incumprimento do prazo para a implementação do projecto no terreno e 

por incumprimento do prazo para início da laboração 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 47,854,60€ (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos), dando início 

aos trâmites legais de reversão unilateral junto da Conservatória do Registo Predial de Vagos.”----------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a referida escritura, e bem assim proceder à 

devolução das quantias pagas, nas condições da proposta atrás descrita. ---------------------------------------------------- 

6 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 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 unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 1ª 

revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2011, documentos que, depois de 

rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes, ficarão arquivados na pasta 

anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. ---- 



-------- A primeira revisão ao Orçamento de 2011 resulta da adaptação do Plano Plurianual de Investimentos à 

adjudicada para a construção do “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. Assim, para o ano em curso e de 

acordo com o respectivo cronograma financeiro, a PPI é reforçado em 252.000,00 € (duzentos e cinquenta e dois 

mil euros), verificando-se para o ano de 2012 uma diminuição de 219.000,00 € (duzentos e dezanove mil euros) e 

para o ano de 2013 um acréscimo de 132.000,00 € (cento e trinta e dois mil euros). Desta forma também o 

orçamento da despesa e da receita para o ano em curso é aumentado em 252.000,00 € (duzentos e cinquenta e dois 

mil euros), seguindo a lógica que esteve presente da elaboração do orçamento inicial. ----------------------------------- 

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas de 2010, que aqui se 

dão por integralmente reproduzidos, e se acham arquivados ficando disponíveis para consulta, quando forem 

solicitados. Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de 

Contas, com destaque para o seu Anexo I. De todos os documentos mencionados na mesma, não foram elaborados 

os n.ºs 20 (Subsídios Concedidos), 23 (Subsídios Obtidos) e 25 (Activos de Rendimentos Variáveis), pelos 

seguintes motivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Os documentos 20 e 23, em virtude de não haver factos que se enquadrem neste item; ----------------- 

• Os documentos 25, em virtude da Câmara Municipal não ter activos desta espécie. --------------------- 

-------- Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido aprovados, 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 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, com a mesma votação e pelos mesmos membros do órgão executivo, submeter os 

referidos documentos à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“Relativamente aos documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2010, consideramos 

que nos fica apenas a possibilidade de abstenção com uma declaração de voto que assenta em três pontos 

fundamentais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O executivo responsável pela apresentação das contas não criou as condições necessárias para que fosse 

possível aos restantes vereadores fazer uma análise cuidada do documento antes da reunião, uma vez que 

a documentação deve estar disponível antes da reunião até um limite mínimo 48 horas, o que não 

aconteceu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Atrasos pontuais não justificam que o essencial do documento não fosse entregue, pelo que consideramos 

que houve uma intenção de privarem os vereadores do Movimento Vagos Primeiro da possibilidade de 



 
 
 
 
 
 

 

fazerem uma análise do documento e de poderem participar na discussão do mesmo. Trata-se de uma das 

discussões mais importantes para o município uma vez que é o momento em que deveríamos estar a 

comparar o que foi programado e o que foi efectivamente realizado; --------------------------------------------- 

3. Acresce ainda que as recentes afirmações que tem surgido na comunicação social relativamente à situação 

de dívida da Câmara Municipal justificavam que houvesse de facto uma discussão alargada deste 

documento e que nos fosse dada a possibilidade de enveredarmos por outra opção em termos de voto de 

forma consciente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sabemos que pode haver diferentes formas de ler os números e por isso entendemos que é de lamentar o 

facto de nos ter sido limitada a possibilidade de fazer a nossa leitura no sítio e tempo certo e cumprir com o papel 

para que fomos eleitos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Relativamente à declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do Movimento Vagos Primeiro, 

o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado afirmou que aceitava as críticas e disse ainda que, na véspera, 

explicou aos Senhores Vereadores do Movimento Vagos Primeiro a razão dos factos tendo nessa altura pedido a 

compreensão dos mesmos para a situação. Continuando, disse que a razão teve a ver fundamentalmente com o 

excesso de trabalho proveniente do Município estar com uma acção inspectiva da IGF. Finalmente, disse que 

lamentava que os senhores Vereadores em causa não tivessem tido o mesmo comportamento aquando do seu 

pedido para apresentarem contributos para o Orçamento de 2011. ----------------------------------------------------------- 

-------- Acto contínuo, usou da palavra o Senhor Residente da Câmara Municipal para, relativamente à atrás 

descrita declaração de voto, dizer o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. “Antes de mais cumpre esclarecer que o momento e os documentos de prestação de contas não constituem 

mais que um exercício matemático da receita e da despesa relativa ao ano económico transacto, não 

constituindo pois um documento estratégico ou cuja decisão politica possa determinar o desenvolvimento 

sustentável do Município ou a qualidade de vida dos munícipes. Aliás, nada ou muito pouco haverá a 

dizer quanto à sua aprovação. Pelo contrário, constitui um elemento de estudo para afinação dos 

orçamentos municipais e por estes determinantes de Planos Plurianuais. Poderá em última instância 

sustentar a crítica à actuação política do executivo mas não se constitui num documento de análise em si 

que possa ou permita o contributo das oposições para a sua elaboração ou feitura. É pois uma mera 

demonstração de resultados de execução orçamental e para alicerçar uma critica ao desempenho do 

executivo, enquanto boa ou má execução orçamental basta retirar do documento dois números, o valor 

executado da receita e o valor executado da despesa. Assim, nada impede ou impedia os Senhores 

Vereadores de efectuarem uma crítica à acção do executivo municipal nas já não ao documento em si que 

espelha a verdade dos números. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



2. O documento a que se referem os Vereadores onde se exige participação, discussão, trabalho antecipado e 

preparação para esse debate é o Plano Plurianual de Actividades e o respectivo Orçamento. Aqui sim são 

admitidas discussões das linhas e acções que o Município deve trilhar nos projectos que deve desenvolver 

no sentido de garantir desenvolvimento sustentável e qualidade de vida aos munícipes. Ora, sobre estas 

questões ou estes documentos não nos permitiram os Vereadores do Movimento Vagos Primeiro conhecer 

das suas propostas, para além é óbvio daquilo que foi apresentado aos eleitores de Vagos em Outubro de 

2009 e que, embora sendo alternativo, foi claramente rejeitado. --------------------------------------------------- 

3. Quanto à divida da Câmara Municipal os Senhores Vereadores e os Senhores Deputados da Assembleia 

Municipal, têm conhecimento permanente e actualizado da execução da divida, sendo esses números 

fornecidos pela mesma Divisão que é responsável pela componente matemática dos documentos de 

prestação de contas, que é a Divisão Financeira. Assim, não se entende a afirmação de que seja este 

momento da discussão da dívida, podendo sê-lo em qualquer outra reunião da Câmara Municipal. --------- 

4. Por outro lado, e aqui sim, poder-se-ia sustentar que na componente escrita do documento, ou seja, os seus 

Relatórios de Gestão e Recursos Humanos, teriam razão os Senhores do Movimento Vagos Primeiro, que 

lhes foi vedada a oportunidade de discordarem fundadamente dos relatórios em questão por não terem 

sido dados a conhecer atempadamente se os mesmos fossem marcados politicamente pela cor dominante 

do executivo municipal. Mas até aqui não assiste razão àqueles senhores Vereadores porquanto, para meu 

lamento os Relatórios espelham a verdade crua e nua dos números.” --------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:20, ausentou da Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro. As deliberações que se seguem passaram a não contar com a participação e votação dessa 

vereadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 31/03/2011 

a 14/04/2011, 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 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º N.º DEU-E01/2010 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. -------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - MANUEL SANTOS EUSÉBIO NOVO - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 6/10 - Foi presente o 

processo de Informação Prévia n.º 6/10, em que é titular Manuel dos Santos Eusébio Novo, respeitante à 

viabilidade de construção de um edifício de habitação colectiva e comércio que pretende levar a efeito no gaveto 



 
 
 
 
 
 

 

das Ruas Dr. Mendes Correia Pai com a Rua Padre Joaquim Maria da Rocha. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente, com base na 

informação técnica da Divisão Planeamento e Urbanismo, datada de 25/06/2010 e do Auto de Vistoria datado de 

26/07/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:30 horas, ausentou-se da Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira. As deliberações que se seguem passaram a não contar com a participação e votação 

dessa vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ISABEL MARIA NICOLAU RANITO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 33/2009 – Foi presente 

o processo de obras particulares, em que é titular Isabel Maria Nicolau Ranito, residente na Rua Feira de Março, n.º 

10 5º Esq. Aveiro, encontrando-se a construir uma habitação na Rua Narciso Gravato, Vagos, a solicitar que lhe 

seja construído o arruamento na referida rua. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que não é prática do Município 

ceder os materiais requeridos, sendo prática executar obras de urbanização junto aos arruamentos por empreitada 

ou administração directa de forma programada, calendarizada e orçamentada. --------------------------------------------- 

3 – MISTOLIN – PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 178/97 – 

Presente o processo de obras particulares, em que é titular a firma Mistolin – Produtos de Limpeza, Lda., com sede 

no lote 56 da Zona Industrial, de Vagos, a solicitar licença administrativa, pelo prazo de um ano, para a alteração e 

ampliação de um pavilhão industrial, num terreno sito na Zona Industrial de Vagos, lotes 56 e 58. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que as obras efectuadas para dar cumprimento à 

advertência CCDRCentro – impermeabilização do solo e cobertura da zona de armazenamento do stock de 

produtos químicos - não constitui uma alteração ao alinhamento do edifício licenciado pela Câmara Municipal. ---- 

4 - MÁRIO PASCOAL – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 164/10 – Presente o processo de obras 

particulares em que é requerente Mário Pascoal, residente na Rua de Cabecinhas, lugar e freguesia de Calvão, a 

requerer licença para construção de uma moradia unifamiliar, numa propriedade sita, no lugar e freguesia de Santo 

André de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a localização da construção, na condição do 

requerente apresentar declaração devidamente assinada e reconhecida, onde assuma a execução de todas as 

infraestruturas necessárias à urbanização que requer, com excepção das que são de uso público e competência do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JOÃO LUÍS GOMES DA ROCHA – RECLAMAÇÃO – Presente o processo de reclamação n.º 7537/09, em 

que é reclamado João Luís Gomes da Rocha e reclamado Rui Manuel Almeida Oliveira. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão Jurídica que dê cumprimento à 



deliberação da Câmara Municipal de 07/12/2010, quanto à adopção de medidas de penalização de ocupação 

indevida (levantamento de auto de noticia), bem como, para informar do estado das construções admitidas no que 

respeita ao processo de obras particulares n.º 282/1989. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de ser 

filho da proprietária do edifício a que se refere o ponto seguinte. Ficou a presidir à reunião, a Senhora Vice-

Presidente da Câmara, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------- 

6 – FERNANDO GOMES ROSETE – LICENCIAMENTO DE OBRAS – CONCESSÃO DE PRAZO – 

Presente a proposta da Senhora Vice-Presidente Dr.ª albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 07/04/2011, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando a deliberação tomada em reunião de Câmara de 1 de Março de 2011, cujos pressupostos se 

mantêm, no sentido de o explorador do estabelecimento vir junto da Câmara Municipal requerer o licenciamento 

das alterações ao projecto devidamente licenciado de forma a conseguir proceder ao licenciamento de utilização do 

estabelecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que nessa data não foi indicada qualquer data para o requerimento do licenciamento em falta.  

-------- Considerando que se afigura razoável o prazo de 60 dias para esse feito. ------------------------------------------ 

-------- Em face do exposto deve ser concedido ao explorador do estabelecimento o prazo de 60 dias vir junto da 

Câmara Municipal requerer o licenciamento das alterações ao projecto devidamente licenciado de forma a 

conseguir proceder ao licenciamento de utilização do estabelecimento.” ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha e notificar o Senhor Fernando Gomes Rosete, para no prazo de 60 dias requerer o 

licenciamento das alterações ao projecto, conforme o anteriormente deliberado em reunião da Câmara Municipal 

de 01/03/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as 

suas funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – ILUMINAÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO EXTERIOR – BAIRRO S. SEBASTIÃO – 

LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 22/1991 – Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos, o mesmo foi 

retirado tendo em vista solicitar orçamento à EDP, sobre o assunto. --------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de integrar os corpos sociais da empresa MAIS 

VAGOS, S.A..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - MAIS VAGOS – SOC. GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A. - P.P.P. 

EMPRESARIAIS DE SOZA - PARCELAS 2 E 3 - LOTEAMENTO DE TERRENO - PROC.º N.º 1/10 – Em 

seguida, foi presente o processo de loteamento n.º 1/10, em que é requerente a empresa MAIS VAGOS – 



 
 
 
 
 
 

 

Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, S.A.. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que a presente proposta de loteamento reúne condições para 

aprovação, deliberou, por unanimidade, submeter tal proposta de loteamento a discussão pública e notificar o 

loteador para dar cumprimento às condições do parecer técnico. ------------------------------------------------------------- 

-------- Acto contínuo, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL – PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA. - LOTEAMENTO DE 

TERRENO - PROC.º N.º 2/10 – Acto contínuo foi presente o processo de loteamento n.º 2/10, em que é titular a 

empresa Planos Férricos Portugal – Produtos Siderúrgicos, Lda.. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que decorrida que foi a discussão pública, não tendo sido 

levantadas questões, que em face aos pareceres técnico e jurídico, e em particular este último, nada obsta à 

aprovação da operação de loteamento sem obras de urbanização, figura aliás acolhida quer pela legislação em 

vigor, RJUE, e pelo Regulamento do Plano de Pormenor da Parcela A do Parque Empresarial de Soza, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a operação de loteamento. --------------------------------------------------------------------------- 

10 - PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL – PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA. - CONSTRUÇÃO DE 

PAVILHÃO INDUSTRIAL E MUROS - PROC.º N.º 61/10 – Presente o processo de obras particulares n.º 

61/10, em que é titular a empresa Planos Férricos Portugal – Produtos Siderúrgicos, Lda.. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que se acha para discussão pública o loteamento n.º 1/2010 

que garante as obras de urbanização necessárias para a presente edificação, e que o mesmo reúne condições 

aprovação e que se acha aprovada a operação de loteamento constante do processo n.º 2/2010, e porquanto a 

presente edificação reúne condições para ser admitida, deliberou, por unanimidade, admitir nas condições 

constantes do parecer técnico de 11/04/2011, e nas condições que vierem a ser impostas pela autoridade sanitária. - 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar o requerente que a autorização de utilização da unidade 

industrial, quando requerida, só poderá ser deferida após a conclusão de todas as obras de urbanização pela 

entidade responsável, MAIS VAGOS, S.A.. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - JOÃO CARLOS SIMÕES SARABANDO E MULHER ISABEL DA ROCHA GRANJEIA 

PANDEIRADA - AQUISIÇÃO DE TERRENO - RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Considerando 



que, por lapso, na reunião camarária de 04/01/2011, foi mencionado o nome de João Carlos Simões Sarabando 

quando, na verdade, o nome correcto é João Carlos Simões Pandeirada, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, rectificar aquela deliberação no sentido de nela ficar a constar o nome correcto. ------------------------- 

-------- Assim, a decisão camarária é a seguinte: “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir a João 

Carlos Simões Pandeirada e mulher, Isabel da Rocha Granjeia Pandeirada, residentes no Canadá, um terreno 

inscrito na matriz predial rústica sob o número 582, da freguesia de Vagos, pelo montante de 15.450,00 € (quinze 

mil, quatrocentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 dezoito horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


