
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 21/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 23 DE OUTUBRO 

DE 2009 

 

--------- No dia 23 de Outubro de 2009, pelas quinze horas e vinte 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 dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vitor Oliveira Santos e Marco António Ferreira Domingues. 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas à 

presente reunião pelo Senhor Vereador Dr. Carlos Manuel Simões Das Neves e pelo Senhor Vereador Fernando 

Ferreira Capela, por se encontrarem de férias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião do dia 9 de Outubro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - DESPEDIDAS E AGRADECIMENTOS – Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, para agradecer ao Dr. Laerte Pinto o seu regresso a esta Autarquia e desejar-lhe muitas felicidades 

no exercício das suas funções. O Senhor Dr. Laerte Pinto, após obter a necessária autorização para falar, agradeceu 

ao Senhor Presidente as palavras amáveis que lhe foram dirigidas e manifestou perante todos os membros do 

executivo, a sua vontade de dar o máximo do seu contributo à Câmara Municipal e aos funcionários, em prol da 

melhoria do funcionamento dos serviços, e consequentemente em prol dos munícipes deste concelho. ---------------- 

-------- Em seguida, e continuando a sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara fez os seguintes 

agradecimentos públicos: Ao Senhor Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, agradecer por toda a sua 

experiência e saber que emprestou durante estes quatro anos ao Município e que contará com ele, não de igual 

medida, mas de igual forma, face à sua presença como futuro Presidente da Assembleia Municipal de Vagos. Ao 

Senhor Vereador Fernando Ferreira Capela, manifestou o seu agradecimento por toda a dedicação e energia que 

emprestou aos Serviços Operativos da Câmara Municipal de Vagos, e os demais pelouros que desenvolveu nestes 

quatro anos em prol do seu Município, tendo contribuído para um resultado notável de engrandecimento e 

desenvolvimento do nosso concelho e freguesias. Ao Senhor Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

manifestou o seu agradecimento pela sua solidariedade, paciência e ponderação com que partilhou todos os actos e 

deliberações da Câmara Municipal de Vagos, em prol do desenvolvimento da sua terra. Ao Senhor Vereador Eng.º 



 

Vitor oliveira Santos, manifestou o agradecimento pela sua participação empenhada e solidária nessa tarefa de 

construção, ora por intervenção directa ora por apoio às decisões que foram marcando positivamente o nosso 

concelho. Aos restantes vereadores, que consigo vão continuar a trabalhar, manifestou uma palavra de apreço pelo 

muito que fizeram e uma palavra de estímulo para muito mais que terão de fazer. ---------------------------------------- 

-------- Em seguida, usou da palavra o Senhor Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, para tecer várias considerações 

sobre a actual conjuntura do Estado e dos partidos políticos, e em especial sobre o esquecimento da doutrina que 

está subjacente aos partidos políticos. Elogiou os trabalhos executados pelos vereadores, a nível da administração 

geral, serviços operacionais, educação, organização dos serviços, e outros, bem como a grande ponderação, 

inteligência, consciência e realização do trabalho do Senhor Presidente da Câmara. Finalizou a sua intervenção 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara que o novo executivo concretizasse a resolução tomada sobre o 

assunto do Padre João Mónica da Rocha e a edição do Livro que tinha em mãos, manuscrito pelo Senhor Dr. 

Manuel Costa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Depois, usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, para tecer várias 

considerações sobre a forma como a sociedade actualmente se posiciona face às dificuldades do dia-a-dia, bem 

como, sobre a forma como as pessoas determinam a opção de escolha por um determinado partido político. 

Finalizou a sua intervenção referindo que foi a entreajuda de todos os membros autárquicos que constituem a 

equipa, que permitiu ter havido sucesso relativamente às actividades do seu pelouro. ------------------------------------ 

-------- Usou seguidamente da palavra, o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, para desejar as 

boas-vindas ao Dr. Laerte Pinto, agradeceu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, a forma 

consciente e de bom-senso, como colaborou com a Câmara Municipal, na resolução dos problemas, e, 

relativamente aos restantes vereadores agradeceu todo o seu apoio, o qual foi importante para si, aquando das 

decisões que tinha de tomar. Manifestou ainda uma palavra de agradecimento e de grande respeito pelo Senhor 

Presidente da Câmara, porque no seu entender, e como munícipe, sente que o Município está bem entregue. Mais 

disse que anteriormente não conhecia o Senhor Presidente da Câmara, mas teve a oportunidade de o conhecer e, 

em consequência disso, enalteceu a oportunidade que ele deu de deixar os vereadores fazerem o seu trabalho e 

contribuírem para a resolução dos problemas. Agradeceu ainda a boa vontade dos trabalhadores da Câmara 

Municipal, porque foi graças a eles que foi possível implementar os objectivos que estavam traçados, explicitando 

tal agradecimento a todos os trabalhadores sejam internos, externos ou membros dos Gabinetes de Apoio ao 

Senhor Presidente e Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por último, usou da palavra o Senhor Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, para manifestar o seu agrado 

por ter trabalhado com esta equipa e disponibilizar-se para colaborar com todos os que dele necessitarem. Finalizou 

a sua intervenção, fazendo votos para que no futuro se dê continuidade ao bom trabalho que até hoje foi efectuado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

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 - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – Presente a informação do 

Técnico Florestal, Pedro Santos, datada de 22/10/2009, a informar que de acordo com o n.º 3 do artigo 42º do 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, devem 

ser revistos e adequados ao referido diploma até 31 de Dezembro de 2009. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar a revisão do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, por forma a adequá-lo ao Plano Director Municipal de Vagos. ------------------------------- 

2 - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA F – Presente a 

informação da Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo, Dr.ª Graça Feio, datada de 22/10/2009, onde remete 

a proposta de Plano de Pormenor do Parque Empresaria de Soza – Parcela F, em conjunto com o respectivo 

relatório ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela F, e remeter a mesma para conferência de serviços. --------------------------------------- 

3 - “PTD - VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS - 1ª FASE” - LISTA DE ERROS E OMISSÕES – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, datado de 22/10/2009, que aprovou a “Acta n.º 3”, do Júri do Procedimento, que na sequência da 

apresentação, por um dos interessados, da lista de erros e omissões, deu origem à lista de erros e omissões aceite, 

cuja fotocópia da mesma fica anexa à presente acta. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 


