
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 11/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE ABRIL DE 2012 

 

--------- No dia 17 de abril de 2012, pelas quinze horas e trinta minutos, 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 Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro, Dr. Mário Santos Martins Júnior, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira. Assistiu à 

reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. --------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15,30 horas. ------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Não houve, em virtude de todos os membros do órgão executivo estarem aqui 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar e votar as 

atas anteriores em próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Abril de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 402.933,48 € (quatrocentos e dois mil, novecentos e trinta e três 

euros e quarenta e oito cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------------- 

2 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO E URBANO A SUSANA PAULA J. TAVARES DE ALMEIDA – 

Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio cujo artigo matricial é o número 

1150 (mil cento e cinquenta) Urbano da Freguesia de Vagos, pertencente a Susana Paula Jesus Tavares Almeida, 

sito na rua Banda Vaguense ao nº 235 na vila de Vagos, com a área retificada de 929 m2 (novecentos e vinte e 

nove metros quadrados) e descrito no n º 3720 (três mil setecentos e vinte) da CRP, pelo preço de 140.000,00 € 

(cento e quarenta mil euros). Mais deliberou, outorgar contrato promessa de compra e venda do mesmo prédio 

fixando sinal no valor de 15.000;00 € (quinze mil), a pagar no ato da outorga do contrato podendo a Câmara 

Municipal efetuar pagamentos e reforços de sinal em quantias/mês até 5.000,00 €(cinco mil euros), até à realização 

da escritura. Deliberou, ainda, outorgar a prometida escritura de compra e venda no prazo máximo de 20 (vinte) 

meses a contar da notificação da presente deliberação e se na outorga da escritura houver lugar ao pagamento de 

quantia remanescente e em divida será paga nesta data. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Face ao atrás deliberado a Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação de 21/12/2010, sobre o 
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mesmo assunto e remeter à Divisão Jurídica para que promova a elaboração do contrato promessa de compra e 

venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - RELATÓRIO INFORMATIVO DA VISITA REALIZADA AO APARTAMENTO ARRENDADO 

PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS PARA ALOJAR O SR. RAUL LOPES – Presente o relatório 

informativo da visita realizada ao apartamento arrendado pela Câmara Municipal de Vagos para alojar o Senhor 

Raul Lopes, elaborado pela Senhora Chefe da Divisão de Ação Social, em 04/04/2012, a Câmara Municipal, tendo 

em consideração o teor das deliberações já tomadas e as informações, em especial esta última, deliberou, por 

unanimidade, que a Divisão de Serviços Operacionais proceda à limpeza e reparação das redes interiores do 

edifício (elétrica, águas e telefone), bem como inventariar e guardar em local fechado o espólio de bens existentes 

no apartamento que não sejam propriedade do senhorio. ---------------------------------------------------------------------- 

4 – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA REQUERENTE SENHOR JOSÉ 

FERNANDO PIRES SILVA – Presente a informação técnica da Senhora Chefe de Divisão de Ação Social, 

datada de 11/04/2012, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente 

Livro de Atas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro de 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), por mês, durante 6 meses, nas condições da referida informação técnica e após cabimentação 

orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

CÓPIAS – RATIFICAÇÃO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30/03/2012, que deferiu o pedido de isenção do pagamento das 

cópias do projeto do Centro Comunitário da Gafanha da Boa Hora, formulado pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, através do seu oficio datado de 22/03/2012. ------------------------------------------ 

6 – 2 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2012 E 1 ª AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL – RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do 

Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterado e republicado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos 

reforços como nas anulações, o montante de 48.000.00 € (quarenta e oito mil euros), bem como a 1ª alteração ao 

plano de atividades municipal que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 2.030,00€ (dois 

mil e trinta euros), documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá 

aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-

Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar 

arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Atas. --------------------------------------------------------------------------- 

7 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO “SARAU VAGOS EM 



 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO” - Presente a informação técnica, datada de 13/04/2012, sobre o assunto supramencionado, que se 

dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara 

Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por maioria, 

com 5 votos a favor (do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 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 duas abstenções (dos Senhores. Vereadores Eng. Mário dos Santos Martins Júnior e 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para 

aquisição de serviços para organização técnica do evento “Sarau Vagos em Movimento”. ------------------------------- 

8 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011 – Presentes os Documentos de Prestação de Contas 

de 2011, 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 Seção 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 24 (Ativos de Rendimentos Fixos), pelos 

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

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

• Os documentos 24, em virtude da Câmara Municipal não ter ativos 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: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Deixamos mais uma vez a sensibilidade sobre a necessidade de que estes documentos, pela sua importância 

devam ser entregues dentro dos prazos legais para possibilitar um melhor estudo. O estudo possível do documento 

permitiu-nos fazer as seguintes considerações: 1. Há uma má previsão da receita nomeadamente da receita de 

capital (total apenas 52,4). 2. Como sempre dissemos é possível diminuir a despesa corrente e melhorar a despesa 

de capital (investimento). Note-se no entanto que ela continuou a aumentar relativamente à receita corrente. 3. A 

divida corrente é elevada com prazos muito longos para pagamento, pondo até em causa a saúde financeira de 

empresas e entidades. 4. Verifica-se uma evolução da divida à banca a partir de 2001 e nomeadamente 
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relativamente aos montantes de empréstimo contraído. 5. Conclusão: Parece-nos que depois do relatório da 

inspeção as contas começam a ser mais coincidentes com a realidade. Estas contas espelham que nos últimos anos 

foi feita uma gestão financeira com pouco de rigor, baseada em opções politicas questionáveis. Esperava-se maior 

contenção nas despesas correntes, porque é possível e fundamental que neste aspeto se vá mais longe e mais 

ambição na criação de receita. Finalmente, não partilhamos da perspetivas animadoras referenciadas no 

relatório, e que de forma nenhuma estão refletidas no relatório da inspeção.” -------------------------------------------- 

No seguimento da Declaração de voto apresentada o Senhor Vereador Dr. º Silvério Rodrigues Regalado disse o 

seguinte: “ Relativamente à declaração dos Srs. Vereadores é importante contrapor de forma clara algumas 

afirmações, uma vez que se tratam de imprecisões que necessitam de ser corrigidas, nomeadamente: - Não é 

correto afirmar que a divida corrente tem continuado a aumentar, uma vez que, conforme se pode ver no quadro 3 

do Relatório de Gestão, temos diminuído de forma clara e inequívoca, nomeadamente no FSE, nos Custos com 

Pessoal e nas Transferências Correntes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- É importante realçar que a dívida a fornecedores C/C diminui cerca de 350.000 Euros no ano 2011. 

Reconhecemos, no entanto, que terá que continuar em 2012 o trabalho de redução da divida a fornecedores e 

consequente redução dos prazos de pagamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Não é justa a afirmação que existe uma evolução da dívida à banca desde 2001, nomeadamente quando se estão 

a analisar as contas de 2011, uma vez que no ano em análise não foi contraído nenhum empréstimo de médio ou 

longo prazo, tal como já havia acontecido em 2010. Aliás, neste particular o MV já diminuiu em cerca de 

1.100.000 Euros, à sua dívida com empréstimos bancários. ------------------------------------------------------------------ 

- Ao proferir a afirmação que nos últimos anos se tem feito uma gestão com pouco rigor, pouco ambiciosa na 

criação de receitas, os vereadores do MVP, também não estão a ser justos e corretos. ---------------------------------- 

Em primeiro lugar é importante não esquecer que ao longo de vários mandatos e por diversas ocasiões, as opções 

estruturantes, nomeadamente os Orçamentos e Planos e as Prestações de Contas, bem como o Plano estratégico 

de desenvolvimento do Município, foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

Depois é importante não esquecer que ao longo do ano 2011 foram tomadas medidas importantes para a criação 

de novas receitas, nomeadamente a cobrança dos RSU ou a implementação da derrama. ------------------------------- 

É importante referir ainda que o esforço de contenção de despesa tem sido enorme e só não se tem feito notar 

ainda mais porque, como tem sido incessantemente repetido, as receitas do MV também caíram de forma evidente, 

nomeadamente no que diz respeito às transferências do Estado. ------------------------------------------------------------- 

É importante que os Srs. Vereadores tenham atenção redobrada na leitura do relatório e que a cruzem com os 

documentos de prestação de contas 2011. No primeiro podem encontrar algumas referências, em nota de rodapé, 

acerca dos procedimentos já adotados em 2011, mas que não são objeto de análise pela IGF, uma vez que no 

referido relatório se analisa o triénio 2008-2010. ------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

Os termos utilizados pela IGF, prendem-se com a materialidade das correções, no que toca ao seu valor, uma vez 

que só no processo “Riavagos” estamos a falar de cerca de 3.860.000 Euros. -------------------------------------------- 

Na prestação de contas 2011 podem ver, de forma clara, o esforço que o Executivo está a fazer no sentido de 

diminuir a despesa corrente, apostando claramente na despesa de investimento, nomeadamente nas obras 

financiadas pelo QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por fim, as afirmações que constam do relatório de gestão são as seguintes: ---------------------------------------------- 

“Em 31.12.2010 o endividamento líquido relevante, calculado pela IGF com base na Lei nº 2/2007, de 15 de 

janeiro, conhecida por Lei das Finanças Locais, era de 11.034.869,00 €. Em 31.12.2011, esse número baixou para 

10.301.904,35 €, fazendo com que o MV cumpra o disposto no art.53º nº 1, da Lei nº 60-A/2011, de 30 de 

novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como referimos anteriormente, esta é somente uma perspetiva animadora e não uma qualquer desculpa para 

retirarmos pressão sobre a contração da despesa, tarefa fundamental para o equilíbrio necessário à normal 

gestão do Município.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O que afirmamos não se trata de otimismo desmesurado mas por um lado trata-se da constatação de um facto e da 

afirmação categórica que vamos continuar no trilho traçado, em busca do equilíbrio desejado.” ---------------------- 

9 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), 

no período de 29/03/2012 a 11/04/2012, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. ----------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PROJETO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS - ADJUDICATÁRIO – MECH CONSULTORES, 

ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA – Em seguida, foi presente a seguinte proposta do Senhor 

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado: “ Projeto dos Armazéns Municipais - Adjudicatário – Mech 

Consultores, arquitetura e engenharia, Lda. -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• as deliberações tomadas, da Câmara Municipal, nas suas reuniões de 27 de abril de 2007, 11 de julho de 

2008 e 02 de agosto de 2011; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  que a empresa Mech apresentou o projeto de execução, de acordo com o estipulado no Programa 

Funcional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•  que a factura N. A.233 da Mech, se encontra emitida desde 05 de maio de 2011 e desde essa data aguarda 



 

 6 

pela confirmação para poder ser paga; --------------------------------------------------------------------------------- 

•  que a confirmação anteriormente citada depende da aprovação, por parte da Câmara Municipal. ------------ 

Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Que a Câmara Municipal delibere autorizar o pagamento à Mech, nos termos acordados no contracto;  

2. Suspender, sine die, o subsequente processo de execução da obra. “ ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração as deliberações de 27/04/2007, 11/07/2008 e 

02/08/2011,deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento em falta. ----------------------------------------------------- 

2- CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DO VALE, EM PONTE DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-

6/2003 – RECEÇÃO DEFINITIVA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a 

Auto de Receção Definitiva da obra de “ Conceção/Construção do pontão do Vale, em Ponte de Vagos” e recebê-la 

definitivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM VAGOS (AV. BVV, RUA DA SAUDADE, 

ARRUAMENTOS NO BAIRRO DE S. JOÃO, RUA MAESTRO BERARDO PINTO CAMELO, AV. 

JOÃO GRAVE, AV. ALÍRIO DE MELO, ACESSOS AO MERCADO MUNICIPAL E CEMITÉRIO) – 

PROC. Nº 6.2.2 - 9/2001 – RECEÇÃO DEFINITIVA – Continuando, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva da obra de “Beneficiação de Diversos Arruamentos em 

Vagos (Av. BVV, Rua da Saudade, Arruamentos no Bairro de S. João, Rua Maestro Berardo Pinto Camelo, Av. 

João Grave, Av. Alírio de Melo, Acessos ao Mercado Municipal e Cemitério) e recebê-la definitivamente. ---------- 

4 – ALCATROAMENTOS DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA - PROC. Nº 6.2.2 - 

5/2004 – RECEÇÃO DEFINITIVA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 

Receção Definitiva da obra de “Alcatroamento do acesso norte para a Praia da Vagueira” e recebê-la 

definitivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – “ABERTURA DE ESTRADA ENTRE ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA” - VALIDAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente das Câmara Municipal de 12/04/2012, que aprovou a validação parcial a elementos 

constituintes do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da obra de “ Abertura de Estrada entre as 

rotundas de Fontão e Carregosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - LICINIO RAMOS, LDA. - PROC.º N.º 1/12 – Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos o mesmo foi 

retirado para esclarecimentos adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

E - EXTRAS 



 

 

 

 

 

 

 

1 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPIO DE VAGOS E ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – Em seguida, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de colaboração a ser outorgado entre o 

Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos,  no âmbito da 

Semana Cultural de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada 

no presente Livro de Atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado unanimemente conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou ao 

seu substituto legal, para outorgar o referido protocolo em representação do Município de Vagos. --------------------- 

INTERVENÇÃO DE MUNICIPES – Considerando que se encontrava presente na Sala de Reuniões o Senhor 

Alírio de Matos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar um período para que o mesmo 

apresentasse o que tivesse por conveniente. Assim, o Senhor Alírio de Matos usou da palavra para apresentar ao 

Senhor Presidente da Câmara uma cópia de um abaixo assinado, de 13/07/2004, dos moradores da Rua João 

Mendes Correia da Rocha (estrada dos Cardais), respeitante à degradação da via, pavimentação da mesma e a 

sugerir a colocação de semáforos ou bandas sonoras por forma a reduzir o barulho proveniente da passagem dos 

veículos. Continuando, manifestou o seu desagrado sobre os custos dos consumos de água e saneamento, bem 

como da qualidade, que o obriga a adquirir um filtro que custa cerca de 30,00 (trinta) euros, por mês. ---------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes sobre os assuntos 

apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no 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 da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


