
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 8/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE ABRIL DE 2010 

 

--------- No dia 7 de Abril de 2010, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos 

Senhores Vereadores, Mário dos Santos Martins Júnior, 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: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada à presente 

reunião, dada pelo Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, em virtude de o mesmo se encontrar 

doente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião 

do dia 17 de Março de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, solicitou 

que quando existam feriados ou tolerância de ponto dos documentos sejam colocados à disposição dos membros do 

órgão executivo com maior antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 6 de 

Abril de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 103.008,10 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 013.5.281, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 01/PG-V/10, levantado contra a Senhora Rosa Maria Soares Cardoso, residente na Rua da 

Flores, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que explora o estabelecimento denominado por Snack Bar “El Caribe”, 

o mesmo encontrava-se a funcionar com espectáculo de natureza artística denominada “karaoke”, sem que a 

mesma tivesse adquirido o respectivo Licenciamento de Instalação e de Funcionamento de Recintos Improvisados, 

emitido pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MURO - Presente o ofício da 



  

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 03/02/2010, a informar que em relação à demolição, haverá uma 

cedência para domínio público de cerca de 3m, pelos 24 de comprimento, o que perfaz o total de 72 m2. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os respectivos materiais com vista à construção do 

muro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente os ofícios da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, n.º 01/2010 e 18/2010, datados de 13/01/2010 e 02/03/2010, 

respectivamente, a solicitar o pagamento de um subsídio já atribuído, relativo às obras efectuadas nas fontes da 

referida freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, um 

subsídio no montante de 26.219,21 € (vinte e seis mil, duzentos e dezanove euros e vinte e um cêntimos), destinado 

às obras efectuadas nas fontes da referida freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

5 - PAULO JORGE DOS SANTOS DE JESUS – PRESTAÇÃO SERVIÇO TOPOGRAFIA – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Senhor Paulo Jorge dos Santos de Jesus, no valor de 240,00 € 

(duzentos e quarenta euros), em virtude do mesmo ter pago a prestação de serviço de topografia, executado pela 

empresa Topovagos – Serviços de Topografia, Lda.. --------------------------------------------------------------------------- 

6 - IAPMEI – PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO – PARECER DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALTIVO AOS BENEFÍCIOS FISCAIS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 409/99 DE 15 DE 

OUTUBRO – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - Presente o ofício da IAPMEI – Parcerias para o 

Crescimento, datado de 12/03/2010, a informar que a empresa Motocast – Fundição, S.A., com sede na Rua Tomé 

de Barros Queirós, 135, Zona Industrial das Ervosas, Aveiro, apresentou uma candidatura ao regime de Benefícios 

Fiscais, previsto no Decreto-Lei n.º 409/99, para o projecto de investimento a realizar no concelho de Vagos para o 

qual vem solicitar os Benefícios Fiscais identificados em epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que apesar da localização do investimento, indicada no formulário de candidatura, ser 

relativa ao concelho de Ílhavo, a empresa em 18/11/2009 solicitou a alteração da localização inicial para o 

concelho limítrofe de Vagos, pelo que nos termos do n.º 2 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 409/99 de 15 de Outubro, 

vem solicitar que seja emitido o parecer da Assembleia Municipal previsto na alínea b), sobre o interesse do 

projecto para a região, bem como, sobre a natureza do benefício a conceder (isenção total ou parcial). ---------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal, para 

reconhecimento do Interesse Público Municipal, tendo em vista a aplicação dos benefícios fiscais previstos no 

Plano Excepcional de Apoio a famílias e Empresas. ---------------------------------------------------------------------------- 

7 - ISOLINA MARIA DE JESUS PEREIRA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE RENDA PARA 

HABITAÇÃO - Presente o ofício de Isolina Maria de Jesus Pereira, datado de 20/01/2010, a solicitar a 

colaboração no pagamento da renda, no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, pelo prazo de seis 



 
 
 
 
 
 

 

meses, prazo pelo qual lhe foi confiada a sua neta, pela CPCJ de Vagos. --------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação da Psicóloga, Dr.ª Adriana Gironella S. Capela, datada de 24/02/2010, a Câmara 

Municipal de acordo com o disposto no 1.1 do artigo 3º e na alínea a) do artigo 4º, do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, deliberou, por unanimidade, apoiar a Senhora Isolina 

Maria de Jesus Pereira, no pagamento da renda, no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), pelo prazo de seis 

meses, o que perfaz um total de 900,00 €(novecentos euros), mediante a apresentação de documento justificativo 

do pagamento dessa renda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PROTOCOLO 

PARA RESTAURO DA IGREJA PAROQUIAL - Presente o oficio da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de Fonte de Angeão, datado de 01/03/2010, a informar que através do Protocolo, n.º 139/2004 – SPI – 1ª Fase, foi 

celebrado o mesmo entre a referida Fábrica da Igreja Paroquial e a DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais.  

-------- Mais informa que o referido Protocolo não foi cumprido pela DGAL, ficando a Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Fonte de Angeão, em situação económica e financeira insustentável devido ao não cumprimento 

do mesmo, pelo que solicita um subsídio no valor de 224.437,00 € (duzentos e vinte quatro mil, quatrocentos e 

trinta e sete euros), a fim de fazer face aos pagamentos da construção da Igreja Matriz. ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – JORNADAS DE 

EDUCAÇÃO DA DIOCESE DE AVEIRO – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO - Presente o ofício do 

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, datado de 17/03/2010, a informar que nos dias 

21 e 22 de Maio de 2010, vai realizar as Primeiras Jornadas de Educação da Diocese de Aveiro, com a temática 

“Educar = Humanidade Nova = Justiça Social e Liberdade”, pelo que solicita o patrocínio da Câmara Municipal, 

para poder fazer face aos encargos financeiros, para a realização do referido evento. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor ao Colégio Diocesano da Nossa Senhora da 

Apresentação, o apoio financeiro para os trabalhos especializados que resultarem das Jornadas de Educação da 

Diocese de Aveiro, e que foram objecto de publicação em termos semelhantes à edição de outros trabalhos. --------- 

10 - FILIPE GOMES SERÔDIO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - Presente o ofício de 

Filipe Gomes Serôdio, residente na Rua Padre Alírio Gomes de Melo, Bloco C, R/Ch, Esq., na Praia da Vagueira, 

Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que devido ao mau tempo ocorrido na madrugada de 22/10/2009, 

os contentores do lixo foram arrastados contra a sua viatura, matrícula 81-HA-49, marca Citroen C4, causando 

danos da porta traseira, pelo que solicita uma indemnização pelos danos ocorridos na sua viatura, no valor de 

709,32 € (setecentos e nove euros e trinta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Senhor Filipe Gomes Serôdio, no montante 

de 709,32 € (setecentos e nove euros e trinta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------- 

11 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURA 

DAS JUSTIÇA, I.P. – DEVOLUÇÃO DAS CASAS DE MAGISTRADOS DE VAGOS - Presente o ofício do 

Ministério da Justiça, Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., datado de 19/03/2010, a 

reiterar a solicitação de que seja acordada com o referido Instituto a devolução das Casas de Magistrados. ----------- 

-------- Mais solicita, que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a proposta de celebração de um Protocolo que foi 

apresentado anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face aos montantes apresentados e ao elevado estado de degradação das casas, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, convidar o Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., para 

participar na realização de uma vistoria conjunta com a Câmara Municipal de Vagos, no sentido de averiguarem da 

eventual demolição dos edifícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO - Presente o ofício da Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião, no qual 

informa sobre o flagelo da Tuberculose em Portugal, em particular no distrito de Aveiro, que se encontra a 

aumentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - ACORDO DE COOPERAÇÃO DJUNTA MON ENTRE A FUNDAÇÃO ENVAGELIZAÇÃO E 

CULTURAS E OS MUNICÍPIOS DE VAGOS, DE SANTARÉM, DE PORTIMÃO, DE FARO E DE 

SANTA MARIA DA FEIRA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

assinatura da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, do Acordo de Cooperação Djunta 

Mon, entre a Fundação Evangelização e Culturas e os Municípios de Vagos, Santarém, de Portimão, de Faro e de 

Santa Maria da Feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ADRA – ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos 

termos e para os efeitos previstos na al. M), do n.º 2 do art.º 53º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, solicitar à Assembleia Municipal, a necessária autorização 

para o Município, outorgar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A adenda ao contrato de parceria celebrado no passado dia 29/07/2009, entre o Estado e cada um, dos 

Municípios aderentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A adenda ao contrato de gestão celebrado no passado dia de 23/09/2009, entre o Estado, cada um dos 

Municípios aderentes e entidade gestora da parceria, a ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A.; --------- 

3. A adenda ao acordo parassocial celebrado a 23/09/2009, entre a ADP – Águas de Portugal, SGPD, S.A., e 



 
 
 
 
 
 

 

cada um dos Municípios aderentes; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. A competente alienação de capital da sociedade em benefício do Município de Ovar. ------------------------- 

-------- Mais deliberou, indicar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, para, 

uma vez obtida a referida autorização e necessária autorização da Assembleia Municipal, outorgar as referidas 

adendas como requerer e assinar tudo quanto se mostre indicado e necessário aos indicados fins. ---------------------- 

15 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - Seguidamente a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira), e com 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro), atribuir às Associações abaixo indicadas, os seguintes subsídios, para o ano de 2010, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O pagamento dos subsídios atribuídos fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor; --------------------------------- 

2. Apresentação de certidões comprovativas da inexistência de dividas à Segurança Social e Finanças nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Grecas - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos: 27.500,00 € (vinte 

e sete mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Grupo Desportivo de Calvão – 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros); ---------------------------- 

•••• Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão: 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros); -- 

•••• CRAC - Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima: 15.000,00 € (quinze mil euros); ------ 

•••• Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos: 5.500,00 € (cinco mil e 

quinhentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Atletismo Futebol Clube da Carregosa: 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); -------------------------- 

•••• Moto Clube Matolas – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); --------------------------------------------------- 

•••• Allways Young – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Gafanha da Boa-Hora: 1.000,00 € 

(mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Futebol Clube Vaguense: 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); ------------------------------------------ 

•••• A.D.C.S. – Associação Desportiva e Cultural Sosense – 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros); ------ 

•••• Clube Ténis Mesa EB 2/3: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ---------------------------------------------- 

•••• Clube Motard Chassos: 300,00 € (trezentos euros); -------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Motociclismo Antigo: 500,00 € (quinhentos euros); ---------------------------------------------- 

•••• Clube de Natação de Vagos: 250,00 € (duzentos e quinhentos euros); ---------------------------------------- 



  

•••• ADAF – Associação dos Amigos do Fontão: 1.000,00 € (mil euros); ----------------------------------------- 

•••• Sociedade Columbófila de Soza: 1.000,00 € (mil euros); ------------------------------------------------------- 

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

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

-------- “Embora exista um Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações/comissões, as propostas que 

nos têm sido apresentadas não nos permitem visualizar critérios claros que orientem a atribuição dos mesmos. 

Razões pelas quais passaremos a abster-nos.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

16 - ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2010 – 

APROVAÇÃO – O Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, apresentou o Orçamento e o Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal para o Ano de 2010, com uma receita igual à despesa de 

24.222.953,00 €, e o Plano Plurianual de Investimentos com uma dotação de 8.829.850,00 €, documentos que se 

dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos 

para o Ano de 2010, e submete-lo a apreciação e 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: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Abstemo-nos porque dada a importância do documento, lamentamos que o mesmo não nos tenha sido 

facultado dentro dum prazo razoável que permitisse a sua análise. E ainda porque como é dito na introdução do 

mesmo este documento representa as opções e o programa apresentado pelo Partido Social Democrata ao 

eleitorado Vaguense não constituindo por isso um documento que abarque outras sensibilidades que constituem a 

sociedade Vaguense.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - DELEGAÇÃO 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 12/03/2010 a 

30/03/2010, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E PISCINAS 

MUNICIPAIS - PROC.º N.º 6.2.2-13/2008 – AUTO DE RECOMEÇO DOS TRABALHOS - Presente o auto 

de recomeço dos trabalhos da obra mencionada em epigrafe. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recomeço dos trabalhos da 



 
 
 
 
 
 

 

empreitada de “Requalificação Urbanística do Espaço Interior entre o Pavilhão e Piscinas Municipais”. -------------- 

2 - HONORÁRIOS DA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os honorários da Elaboração do Projecto do Estádio 

Municipal de Vagos, de acordo com a informação técnica datada de 15/03/2010. ----------------------------------------- 

3 - “CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL” – ACTA N.º 1 – ESCLARECIMENTOS- 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 26/03/2010, que aprovou a Acta n.º 1, Esclarecimentos, da empreitada de “Construção da 

Biblioteca Municipal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - MARIA ISABEL JESUS NEVES E OUTRAS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 20/2010 - 

Presente o processo de obras n.º 20/2010, de que é requerente Maria Isabel Jesus Neves e outras, que pretendem 

licenciamento para obras de construção de muro de vedação com a extensão de 18,50 metros, num prédio sito no 

lugar de Santo André, freguesia de santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para obras de construção de 

muro de vedação com a extensão de 18,50 metros, nos termos da informação técnica datada de 22/03/2010. --------- 

2 - JORGE GUILHERME SILVA - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 133/1989 – Presente o processo 

n.º 133/1989, de que é requerente Jorge Guilherme da Silva, residente na Rua Principal, n.º 18, no lugar do Boco, 

freguesia de Soza, que requer licença especial para acabamento da sua moradia, pelo prazo de 2 anos. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão, nas condições da 

informação técnica datada de 09/03/2010. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – 

PROC.º N.º 5/2002 – Foi presente o processo de loteamento n.º 5/2002, em que é titular a firma Florindo & Filhos 

– Sociedade de Construções, Lda., relativamente à operação de loteamento situada Rua Banda Vaguense com a 

Rua das Quintas, em Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização, bem 

como autorizar a devolução da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 3/07 - Em seguida, foi presente o 

processo de loteamento n.º 3/07, em que é titular Armando Viana, Lda., relativamente à operação de loteamento 

situada junto à Rua do Espogeiro, Carregosa, freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------------ 

-------- Analisado o Auto de Vistoria para recepção provisória das obras de urbanização, bem como, a informação 

técnica de 24/03/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto de vistoria, 

receber provisoriamente as obras de urbanização, bem como autorizar a redução de 90 % da respectiva caução. ---- 



  

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 - MARCAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

marcar a realização de uma reunião extraordinária para o dia 14/04/2010, pelas 15:00 horas, a decorrer na Sala de 

Reuniões da Câmara Municipal com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------- 

• Documentos de Prestação de Contas 2009 – Aprovação. ------------------------------------------------------------ 

-------- Deliberou ainda a Câmara Municipal, unanimemente, considerar notificados os membros da Câmara 

Municipal presentes, para a realização da referida Reunião Extraordinária. ------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, remeter os documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal 

para apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos Senhores 

Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar os pagamentos 

efectuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - NOMEAÇÃO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – Em seguida foi presente a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 01/04/2010, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

-------- “Considerando que nos termos do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, sob proposta 

do respectivo presidente fixar o número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites 

previstos no nº 1, do citado artigo, podendo optar pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, 

PROPONHO à Câmara Municipal fixar o seguinte número de vereadores: ----------------------------------------------- 

1-Em Regime de Tempo Inteiro --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1- Dr.ª. Albina Maria de Oliveira Rocha, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Educação e Assuntos Sociais. ------------------------------------------------------------------------ 

1.2- Dr. Marco António Ferreira Domingues, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Comunicação e Relações Públicas, Informática e Telecomunicações, e coordenação das 

divisões Administrativa e Jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3- Dr. Silvério Rodrigues Regalado, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de funções 

nos pelouros Económico-Financeiro, Desporto e Juventude. ------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

2-Em Regime de Meio Tempo ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1- Dra. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, para o exercício de funções no pelouro da Cultura 

(Património Cultural, Museologia e Animação Cultural). --------------------------------------------------------------------- 

-------- Ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Senhora vereadora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha como 

VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vagos, a quem, para além das funções atribuídas, caberá 

substituir-me nas minhas faltas e impedimentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Câmara Municipal exercerá as suas funções a tempo inteiro e exclusividade, nos 

pelouros das Obras Particulares, Planeamento e Urbanismo, Desenvolvimento Económico, Obras Municipais, 

Serviços Operacionais, Ambiente, Água e Saneamento.” ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 votos contra (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ----------- 

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

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

--------- “Sugerimos uma redistribuição de pelouros e /ou tempos por forma a ajustar o número de vereadores e 

tempos às razões que levam a fazer esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Votamos contra a proposta apresentada e fazemos esta sugestão pelas razões que se seguem: ------------------ 

-------- À luz do nº1 do artigo nº 58 da Lei nº 5-A/2002, os municípios com mais de 20.000 e menos de 100.000 

eleitores têm direito apenas a dois vereadores; ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No nº 2 do mesmo artigo diz-se também que compete à Câmara Municipal, sob proposta do respectivo 

presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos 

no número anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Conscientes que o nível de exigência e dedicação decorrentes das novas realidades autárquicas, quer a nível 

das exigências de carácter legal e financeiro, quer das ainda decorrentes transferências de competências para os 

Municípios, os vereadores do Movimento Vagos Primeiro em 5 de Novembro de 2009 concordaram com a 

proposta apresentada pelo Sr. Presidente; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo até ao momento qualquer situação que justifique quaisquer acréscimos a este modelo de 

vereação em regime de permanência, esta decisão de voltar a aumentar o nº de vereadores a tempo inteiro é por nós 

considerada lesiva para os cofres da autarquia dado os encargos decorrentes da situação remuneratória dos 

senhores vereadores em funções a tempo inteiro; ------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- Parece-nos evidentemente exagerado, este número de vereadores a tempo inteiro, tendo em conta o número 

de eleitores do concelho, o seu tecido económico e a sua realidade social. Para além disso, consideramos que nos 

últimos anos de mandato liderados pelo PSD tem aumentado significativamente o nº de elementos do Gabinete de 

Apoio ao presidente e vereadores e a contratação de pessoal para serviço de assessorias.” ------------------------------- 

4 - RATIFICAÇÃO DO PARECER DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS 

TERMOS SOLICITADOS PELA IGAL - INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, NO 

ÂMBITO DE INQUÉRITO – A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Senhor 

Presidente da câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Oliveira Rocha), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar a 

decisão do Senhor Presidente da Câmara, datado de 10/03/2010. ------------------------------------------------------------ 

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

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

-------- “Perante a contradição existente entre as conclusões do relatório da IGAL e o parecer do Senhor Presidente 

da Câmara, os vereadores do movimento Vagos Primeiro optam pela abstenção.” ---------------------------------------- 

-------- Ausentou-se da Sala de Reunião, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, por ser 

membro dos órgãos sociais da MAISVAGOS. Os pontos que se seguem passaram não contar com a participação e 

votação do Senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - RATIFICAÇÃO DOS ACTOS PRATICADOS PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO N.º 268, N.º 1 E N.º 2, DO CÓDIGO CIVIL – A Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e 

dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira), e com 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar o despacho 

do Senhor Presidente, relativamente ao assunto supramencionado. ---------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou seguinte: ------------- 

-------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A autorização para a constituição da empresa foi dada em Assembleia Municipal, com base numa 

proposta que foi apresentada e aceite por unanimidade, passando a ser do conhecimento público que os 

accionistas seriam a Câmara, o Neva, o Conselho Empresarial do Centro, o Colégio de Calvão e a 

EPADRV; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Não houve em qualquer outro momento um envolvimento dos autarcas para esclarecimento sobre os 

termos do contrato ou sobre eventuais alterações no que diz respeito aos accionistas a envolver; ------------ 

3. O contrato da sociedade agora apresentado evidencia que houve alteração a nível dos accionistas e 



 
 
 
 
 
 

 

conclui-se que o Senhor Presidente da Câmara assumiu posições para as quais não estava devidamente 

mandatado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. O que nos é pedido hoje é a ratificação de actos cometidos pelo Senhor Presidente da Câmara no ano de 

2007 e ainda os actos que praticou durante o triénio de 2007/2009 no âmbito da actividade societária da 

Mais Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não poderei votar favoravelmente este ponto e opto pela abstenção apenas porque não pretendo com um 

voto contra vir a prejudicar a credibilidade de uma empresa que poderá funcionar como um motor de 

desenvolvimento do Concelho. “--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - RATIFICAÇÃO DOS ACTOS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ENQUANTO 

REPRESENTANTE DO ACCIONISTA MUNICÍPIO, NA OUTORGA DO CONTRATO DE SOCIEDADE 

DA MAISVAGOS, S.A. E ACTOS CONSEQUENTES - A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 

votos a favor (Senhor Presidente da câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Oliveira Rocha), e com 

1 voto contra (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar a decisão do Senhor Presidente 

da Câmara, relativamente ao assunto supramencionado. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, declarou seguinte: ------------- 

-------- “O meu voto contra baseia-se no seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Julgo que a intenção do Senhor Presidente da Assembleia ao suspender funções era que a situação fosse 

realmente clarificada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  O parecer apresentado resulta numa análise da situação que me deixa dúvidas (porque a Câmara é de 

facto o accionista maioritário), razão pela qual considero que deverá ser pedido parecer à CCDRC; -------- 

3. Para além disso, a situação de incompatibilidade inclui um autarca eleito nas listas do PSD e um autarca 

eleito nas listas do Movimento Vagos Primeiro, pelo que um esclarecimento vindo de fora, 

independentemente do seu teor, terá uma maior credibilidade.” --------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, entrou novamente na Sala de Reunião, 

assumindo o seu cargo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezassete horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 


