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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 02/2016, de 21 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e um de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e oito minutos, na Casa 

Museu de Santo António de Vagos, reuniu ordinariamente em sessão pública, a Câmara Municipal, sob 

a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

A Câmara Municipal aprovou, um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador António Manuel Tavares 

Baltazar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Usaram da palavra: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 A senhora vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar duas questões:  

o Sobre a listagem de subsídios solicitada já no ano transato. Saber se a mesma já está ou 

não concluída? --------------------------------------------------------------------------------------- 

o Outro assunto já antigo, diz respeito à Estrada de acesso ao Estádio. Está pior do que 

estava. Não são só as ervas que crescem por entre o alcatrão. Junto ao Centro de Saúde 

aluiu e forma-se um lago mais à frente. A estrada está completamente deteriorada. Queria 

saber quais as diligências que se têm tomado para reparar estes defeitos? ------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para perguntar: ------------------------- 

o Se é verdade ou mentira que a Biblioteca Municipal está a ter alguns problemas de 

infiltrações de água. Se é verdade como está a ser endereçado? ------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 A senhora vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, para perguntar se tem alguma 

informação sobre o que se está a passar com a energia elétrica em Vagos. Falha sistematicamente 

ao final do dia, repetidamente, com prejuízos para os equipamentos e trabalhos em execução. 

Gostaria de saber se está a ser feita alguma coisa para remediar esta situação? ----------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 O senhor Presidente da Câmara passou a responder às questões colocadas: -------------------------- 

o Quanto à listagem de subsídios tem que verificar. Foi feita a divulgação dos mesmos de 

acordo com a lei. Quanto a uma listagem única poderá ainda não estar pronta mas irá 

verificar, junto dos serviços da Divisão Financeira. -------------------------------------------- 

o Quanto ao Estádio e à Biblioteca enquadrava-os da mesma maneira. Sim, existem 

infiltrações, principalmente na transição da parte mais antiga para a parte moderna. 

Ambos os casos são tratados no âmbito do processo normal de receção das empreitadas. 

Não estando cumpridas as condições para proceder à receção definitiva, não são 

libertadas as garantias. Quer num caso quer no outro estamos em interlocução com os 

empreiteiros e o assunto será tratado de acordo com o código da contratação pública. --- 

o Sobre a questão da energia elétrica teve na passada terça feira, uma conversa bastante 

agitada com o representante da EDP, porque de facto não se consegue entender o que se 

está a passar. Tem sido um problema difícil de resolver. Temos interagido com a EDP no 

sentido de saber qual é o problema e quais os “timings” para a resolução do mesmo. A 

senhora eng.ª Anabela, técnica da EDP, ficou de nos fazer chegar um relatório atualizado 

acerca do que está a acontecer e do que está a ser feito para tentar resolver o problema. 

Informámos a população no sentido de a tranquilizar e notando que a EDP irá tentar 

resolver o problema o mais rapidamente possível. ---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 A senhora vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, perguntou ainda sobre este 

assunto se será verdade que a EDP terá aumentado a voltagem de 220 para 250 volts? ------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 O senhor Vice Presidente, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, esclareceu que é verdade que a 

EDP tem ao longo dos últimos anos aumentado os valores das tensões nominais de 220 para 230 

volts. O que acontece é que as margens que a EDP tem podem provocar sobretensões acima ou 

abaixo. Os equipamentos antigos não estão preparados para os valores de tensão, com os novos já 

é diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

É importante que as pessoas registem junto da EDP todas as avarias pois se não o fizerem é mais 

difícil exigir o pagamento de equipamentos que fiquem danificados. ---------------------------------- 

O que tem acontecido é que tem havido problemas que afetam a rede subterrânea de Vagos. Será 

uma falha de isolamento, que é extremamente difícil de descobrir. Estão a estender no terreno 

equipamentos ao longo da linha para tentar descobrir estas passagens à terra. Não há garantias que 

não volte a acontecer, mas a EDP está a substituir equipamentos de modo a resolver o problema 

tão rápido quanto possível. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1 – ATAS DE REUNIÕES --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de janeiro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 421.542,10 € (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e dois euros e dez 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 



 
 

Ata n.º 02/2016, de 21 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

4 

 

2 – PAGAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 04 a 

14 de janeiro de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida 

e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

4.1. Orçamento 2015 - 13ª alteração --------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas, 

aprovou a 13ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante de 187.000,00 € (cento e oitenta e sete mil euros).------------------------------------------------------ 

O que antecede inclui a alteração n.º 10 do PAM (Plano de Atividades Municipais). -------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 – AUTOESTRADA A17 – ACESSO DIRETO/DEDICADO – ASSINATURA DE PROTOCOLO – 

MUNICIPIO DE VAGOS, INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP, 

ASCENDI COSTA DE PRATA, AUTO-ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A., RIA BLADES, 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ofício do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 18 de dezembro de 2015; ---------------------------------------------------------- 

 Protocolo sobre a execução das obras de construção de acesso direto/dedicado à autoestrada A17 

e sua utilização, de 11 de novembro de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de janeiro de 2016: “À Reunião de Câmara 

Municipal. Para conhecimento”. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

8 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O RE3 – REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 

3 E O MUNICIPIO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo entre o RE3 e o Município de Vagos, que a seguir se transcreve: ------------- 

1. “Preâmbulo 

1. Foi estabelecido um Protocolo entre a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério 

da Defesa Nacional e o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional para o quinquénio 2011-2015, que versa sobre o emprego da 

engenharia militar em missões de interesse público e onde é expressa a colaboração do 

Exército no apoio à satisfação das necessidades básicas das populações; 

2.  Nesse sentido, com vista à beneficiação das condições de vida e bem-estar das mesmas, vai 

o Exército Português, pelo Regimento de Engenharia N.º3, atuar em proveito do MUNICÍPIO 

VAGOS. 

2. Identificação das partes 

Entre: 

3. Primeiro Outorgante: O EXÉRCITO PORTUGUÊS, através do REGIMENTO DE 

ENGENHARIA N.º3, contribuinte nº 600021610, sedeado em Paramos – Espinho, adiante 

abreviadamente designado por RE3, representado neste ato pelo seu Comandante, Coronel 

de Engenharia, Fausto Manuel Vale do Couto, cujos poderes de representação foram 

conferidos por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército;  

4. Segundo Outorgante: O MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva nº 506912833, com sede 

social na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, adiante abreviadamente designado por MV, 

representado neste ato pelo seu Presidente, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, o qual tem 

poderes para outorgar o presente acordo; 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: 

3. Parte dispositiva 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

5. O presente protocolo, estabelecido entre o RE3 e o MV, visa a melhoria das condições de 

vida e bem-estar das populações do município de Vagos na execução dos seguintes trabalhos: 
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Limpeza, alargamento e regularização do leito de quatro linhas e cursos de água (14,50 km). 

6. Para a realização e bom encadeamento dos trabalhos, o RE3 e o MV acordam as seguintes 

normas relativas às condições de intervenção, atento ao disposto na alínea ee), do N.º 1 do 

Artº 33º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 2ª 

Obrigações do Regimento de Engenharia N.º3 

2. O RE3 compromete-se a: 

a) Constituir um Destacamento de Engenharia, constituído por pessoal e pelos equipamentos 

considerados necessários e adequados para a execução dos trabalhos a realizar; 

b) Coordenar com o MV o encadeamento dos trabalhos e a definição de prioridades que 

permitam a melhor realização dos mesmos;  

c) Orientar o emprego do pessoal e equipamento, sob o ponto de vista técnico, de modo a 

otimizar o seu rendimento;  

d) Assegurar a administração do pessoal militar empenhado nos trabalhos, designadamente no 

que respeita a;  

(1) Pagamento de vencimentos; 

(2) Apoio do serviço de Saúde Militar, através das Unidades Militares das áreas de atuação 

e respetivo Hospital Militar; 

e) Assegurar a gestão do equipamento, viaturas e restante material militar, especialmente no 

que respeita à manutenção do mesmo; 

f) Fornecer todos os elementos ao MV relativamente a consumo de combustíveis, lubrificantes, 

sobressalentes de consumo corrente e horas/máquina realizadas na execução dos trabalhos 

(km / Viat percorridos); 

g) Comunicar ao MV as condições mínimas de segurança dos materiais e equipamentos. 

Cláusula 3ª 

Obrigações do Município de Vagos 

3. O MV compromete-se a: 

a) Providenciar no sentido de que seja salvaguardado o mercado de trabalho local, 

nomeadamente que a execução dos trabalhos pelo RE3 não interfira com os interesses das 

empresas do ramo na zona de intervenção; 

b) Coordenar com o RE3 o encadeamento dos trabalhos, definindo prioridades e não proceder 

a quaisquer alterações, movimentação de máquinas e reparação de avarias sem prévio 

conhecimento e acordo do mesmo; 

c) Providenciar os meios necessários à boa execução técnica dos trabalhos, de acordo com o 

planeamento elaborado, nomeadamente: 

(1) Libertação, em tempo oportuno, das áreas abrangidas pelos trabalhos, de forma a não 

afetar o ritmo dos mesmos; 

(2) Fornecimento de projetos ou outros elementos técnicos necessários à boa execução dos 

trabalhos; 

(3) Execução atempada de todas as obras de arte, aquedutos, bem como todos os trabalhos 

complementares necessários ao bom acabamento das obras; 

(4) Caso as condições geológicas da área de intervenção o venham a justificar, a execução 

por sua conta do desmonte de rocha com recurso a meios explosivos ou mecânicos e 

obtenção do respetivo licenciamento; 

(5) Garantir a regulação da circulação em condições que permitam a realização dos 

trabalhos em segurança; 

d) Fornecer os combustíveis e lubrificantes necessários ao funcionamento do equipamento e 

viaturas militares; 

e) Fornecer alimentação e alojamento adequado ao pessoal empenhado nos trabalhos, 

incluindo até 7 (sete) formandos em estágio do Curso de Formação Profissional de Operador 
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de Equipamento Pesado de Engenharia e providenciar instalações de forma a garantir o 

abrigo do equipamento; 

f) Garantir, em caso de necessidade, a satisfação dos encargos decorrentes da aplicação da 

legislação em vigor sobre acidentes de trabalho, assegurando, em qualquer caso, a 

equiparação ao ramo civil de atividades desenvolvidas pelo militar na altura do acidente e 

tendo como base a tabela salarial do Contrato Colectivo de trabalho da referida atividade; 

g) Garantir a vigilância e guarda de materiais e equipamentos fora do período laboral, tendo 

em atenção as condições mínimas de segurança fixadas pelo RE3, responsabilizando-se por 

quaisquer furtos ou atos de vandalismo praticados no equipamento; 

h) Assegurar alimentação, pagamento de uma compensação homem/dia por encargos 

imputados aos mesmos e, se necessário, alojamento, às equipas móveis destinadas a efetuar 

as verificações técnicas e de manutenção do equipamento do Destacamento de Engenharia; 

i) Antes do início dos trabalhos proceder à limpeza prévia da zona de intervenção, bem como o 

levantamento das infraestruturas existentes (saneamento e outros), responsabilizando-se por 

eventuais danos a terceiros que possam vir a ser causados durante a intervenção. De igual 

modo, deverá coordenar com as entidades competentes todos os aspetos administrativos antes 

do início dos trabalhos e garantir apoio técnico durante a sua execução; 

j) Designar um elemento de contacto para todas as questões relativas ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Cláusula 4ª 

Encargos financeiros 

1. O MV pagará mensalmente as despesas relativas ao fornecimento de peças e sobressalentes, 

suscetíveis de desgaste, dos equipamentos e viaturas e dos combustíveis e óleos especiais, no 

caso de serem fornecidos diretamente pelo RE3; 

2. O MV procederá ao pagamento de uma compensação diária aos militares envolvidos, 

destinada a fazer face aos encargos a suportar pelos mesmos durante a execução dos 

trabalhos, de acordo com o previsto pelo Decreto-Lei 119/85 de 22 de abril, conjugado com 

o Decreto-Lei 137/2010 de 28 de dezembro e com a Portaria 344/2009 de 03 de abril. Os 

montantes correspondentes serão incluídos na fatura a emitir mensalmente pelo primeiro 

outorgante, para posterior ressarcimento dos militares; 

3. O MV liquidará mensalmente as importâncias que lhe forem apresentadas pelo RE3 relativas 

aos encargos com os equipamentos, destinadas a fazer face a despesas com reparação de 

avarias e/ou substituição de peças de grande valor orçamental, assim como as relativas aos 

encargos com o transporte de equipamentos e viaturas do RE3 até ao local de trabalho, bem 

como deste para o RE3; 

4. As importâncias a liquidar pela utilização de viaturas e equipamentos serão obtidas pela 

multiplicação dos quilómetros/horas efetuados por cada uma das viaturas e dos 

equipamentos que venham a ser empenhados, pelos custos unitários referidos na alínea 

seguinte; 

5. Os valores unitários a considerar são os seguintes: 

a) Custos hora / máquina    

1) Trator de Lagartas (TL)   8,10 € 

2)  Escavadora de Lagartas (EL)  7,60 € 

3) Pá Carregadora de Rodas (CR)  7,10 € 

4) Pá Carregadora de Lagartas (CL)  7,10 € 

5) Moto niveladora (NV)   7,60 € 

6) Auto-Dumper (AD)   7,60 € 

7) Auto-Cilindro (CV)   6,10 € 

8) Retro-Escavadora (RE)   6,10 € 

9) Moto-Compressor (MC)   4,60 € 
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b) Custo por Km 

1) Plataforma (PL)    2,10 € 

2) Viatura Basculante (VB)   1,30 € 

3) Auto-Tanque (AT)   1,10 € 

4) Viatura tática ligeira (VTL)  0,55 € 

5) Viatura tática média (VTM)  0,60 € 

6. O MV efetuará o pagamento dos encargos referentes ao deslocamento de equipas móveis 

destinadas a efetuar as verificações técnicas e de manutenção do equipamento do 

Destacamento de Engenharia, de acordo com o previsto pelo Decreto-Lei 119/85 de 22 de 

abril, conjugado com o Decreto-Lei 137/2010 de 28 de dezembro e com a Portaria 344/2009 

de 03 de abril. Os montantes correspondentes serão incluídos na fatura a emitir mensalmente 

pelo primeiro outorgante, para posterior ressarcimento dos militares.  

Cláusula 5ª 

Resolução e denúncia 

1. O presente protocolo pode ser resolvido, fundamentadamente, a todo o tempo, não havendo 

lugar a qualquer indemnização; 

2. Constitui fundamento para a resolução do presente protocolo, o respetivo incumprimento ou 

a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre 

os outorgantes; 

3. Qualquer um dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito 

comunicá-lo ao outro outorgante com uma antecedência mínima de 60 dias, mediante carta 

registada, não havendo lugar a qualquer indemnização; 

4. O primeiro outorgante reserva-se o direito de suspender ou resolver unilateralmente a 

execução do presente protocolo, mediante simples declaração e com efeitos imediatos, se o 

interesse público assim o exigir, sem ficar obrigado a qualquer indeminização. 

Cláusula 6ª 

Disposições gerais e finais 

1. O presente protocolo pode ser alterado a qualquer momento, com a concordância das partes, 

através de aditamentos que, após aprovação do Chefe do Estado-Maior do Exército, serão 

por aqueles assinados e juntos ao mesmo, dele passando a fazer parte integrante; 

2. As dúvidas, lacunas ou casos omissos resultantes de dificuldades de interpretação que 

possam surgir na aplicação do presente protocolo, serão solucionados mediante acordo 

entre as partes signatárias. 

Cláusula 7ª 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e é válido durante a execução 

dos trabalhos, no corrente ano. 

Feito em triplicado, ficando o 1º outorgante através do RE3 com dois exemplares e o MV com 

um exemplar.”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso, n.º 874, no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros); ------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de janeiro de 2016: “À Reunião da C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo e autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o GPC (Gabinete de Proteção Civil), proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------- 

9.1 VOLTAR AO MAR, LDA – BANCA N.º 3 --------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de Voltar ao Mar, Ldª, de 11 de janeiro de 2016, solicitando ao abrigo do 

artigo 11º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, a prorrogação do 

direito de ocupação da banca n.º 3, por mais 2 (dois) anos; ----------------------------------- 

 Informação favorável da UAJ, de 15 de janeiro de 2016; ------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 15 de janeiro de 2016: “À reunião 

de Câmara”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação da banca 

n.º 3 por mais 2 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.2 ROSA MARIA DE JESUS RODRIGUES – BANCA N.º 4 ------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de Rosa Maria de Jesus Rodrigues, de 04 de janeiro de 2016, solicitando 

ao abrigo do artigo 11º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, a 

prorrogação do direito de ocupação da banca n.º 4, por mais 2 (dois) anos; ---------------- 

 Informação favorável da UAJ, de 14 de janeiro de 2016; -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 14 de janeiro de 2016: “À reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação da banca 

n.º 4 por mais 2 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

9.3 ROSA MARIA DE JESUS RODRIGUES – BANCA N.º 5 ------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de Rosa Maria de Jesus Rodrigues, de 04 de janeiro de 2016, solicitando 

ao abrigo do artigo 11º do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, a 

prorrogação do direito de ocupação da banca n.º 5, por mais 2 (dois) anos; ---------------- 

 Informação favorável da UAJ, de 14 de janeiro de 2016; -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 14 de janeiro de 2016: “À reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do direito de ocupação da banca 

n.º 5 por mais 2 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PROTOCOLO DE PARCERIA – 

EXECUÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULAS 

ADICIONAL NA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI -------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Parceria, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 

“Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos 

Execução de obras necessárias à instalação de uma sala d e aulas adicional na 

Escola Básica Dr. João Rocha –  Pai 

As alterações que vêm ocorrendo na rede de equipamentos escolares do Município de Vagos têm-

se traduzido em mudanças significativas ao funcionamento dos equipamentos e têm originado a 

necessidade de adaptá-los a realidades extremamente diversas das que constituíam o contexto em 

que foram pensados. 

A diminuição do número de alunos e a consequente diminuição do número de turmas conduziu à 

libertação de espaços letivos que permitiram, numa perspetiva de integração e continuidade de 

percurso educativo, à mudança das turmas de 3.º e 4.º anos da Escola Básica de Vagos para a 

então Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Rocha – Pai. 

Para além da diminuição da população escolar, outras alterações de ordem administrativa – com 

a junção dos órgãos diretivos e administrativos do Agrupamento de Escolas de Vagos e da Escola 

Secundária de Vagos, no âmbito da alteração do modelo dos agrupamentos de escolas – 

possibilitaram a libertação de espaços adicionais que se encontravam adstritos à utilização pelos 

Serviços de Direção, Coordenação e pelos Serviços Administrativos. 

Ambos os processos permitiram, após uma primeira experiência com a transição daquelas turmas 

e com bons resultados, continuar o processo de mudança iniciado, levando à transferência da 

totalidade das turmas de 1.º Ciclo do Ensino Básico para aquele estabelecimento de ensino, 

criando assim um núcleo do 1.º Ciclo do Ensino Básico dentro do mesmo. 

Contudo, face às necessidades específicas de funcionamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico, torna-

se necessário efetuar adaptações a um espaço que estava inicialmente adaptado para acolher 

alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, conforme referido supra. 

Considerando o estipulado na alínea d), do nº 2, do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, procederão à 
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ampliação de uma sala de aulas e à remodelação de outra para, assim, acolher as atividades 

letivas dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

O presente protocolo tem, assim, como objetivo balizar a referida parceria entre o Município de 

Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos neste processo, pelo que: 

Entre: 

 Município de Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, com sede em Rua da Saudade, 

3840-420 Vagos, neste ato representada por Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade 

de seu Presidente da Câmara Municipal, como Primeiro Outorgante; 

E 

 Agrupamento de Escolas de Vagos, pessoa coletiva número 600 076 091, com sede na 

Avenida Padre Allyrio de Mello, 3840-404 Vagos, neste ato representada por Hugo 

Pedro da Silva Martinho, na qualidade de seu Diretor, como Segundo Outorgante; 

É estabelecido o presente protocolo de parceria, aceite reciprocamente pelos outorgantes e regido 

pelas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJETO) 

O presente protocolo tem como objeto a remodelação de espaços da Escola Básica Dr. João 

Rocha – Pai, definindo e regulando os direitos e deveres dos outorgantes, com o objetivo de criar 

as melhores condições para o funcionamento das atividades letivas das turmas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, naquele estabelecimento de ensino. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(D IREITOS E DEVERES DO PRIMEIRO OUTORGANTE) 

a) O Primeiro Outorgante tem o direito de acompanhar as intervenções a efetuar com o intuito 

de permitir que se tomem as melhores opções na remodelação de espaços a ocorrer face à 

necessidade de implementar as melhores condições de funcionamento para as turmas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

b) O Primeiro Outorgante tem o direito de solicitar ao Segundo Outorgante toda a 

documentação pertencente ao processo de remodelação de espaços objeto do presente 

protocolo. 

c) O Primeiro Outorgante tem o dever de apoiar o Segundo Outorgante em tudo o que for 

necessário para a execução da remodelação de espaços objeto do presente protocolo. 

d) O Primeiro Outorgante tem o dever de comparticipar a execução da intervenção para a 

remodelação de espaços, objeto do presente protocolo, no valor de € 3.000,00 (três mil 

euros), 30 dias após a comunicação da execução da mesma. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(D IREITOS E DEVERES DO SEGUNDO OUTORGANTE) 
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a) O Segundo Outorgante tem o direito de receber o apoio do Primeiro Outorgante, em tudo o 

que lhe seja possível, para a boa execução da remodelação de espaços objeto do presente 

protocolo. 

b) O Segundo Outorgante tem o direito a receber o valor de comparticipação definido na alínea 

d) da Cláusula Segunda, a título de comparticipação pela execução da remodelação de 

espaços, e no prazo lá referido. 

c) O Segundo Outorgante tem o dever de executar as intervenções necessárias à remodelação 

de uma sala e à ampliação de outra, com o objetivo de criar as melhores condições para o 

funcionamento das atividades educativas do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Escola Básica Dr. 

João Rocha – Pai. 

d) O Segundo Outorgante tem o dever de executar as intervenções necessárias, objeto do 

presente protocolo no prazo máximo de 30 dias. 

CLÁUSULA QUARTA 

(D ISPOSIÇÕES FINAIS) 

a) O presente protocolo cessa os seus efeitos quando os outorgantes tiverem concluído o previsto 

no clausulado do mesmo. 

b) Em tudo o que não estiver disposto no presente protocolo ambos os outorgantes chegarão a 

acordo, redigindo-se ata para o efeito, que fará parte integrante do presente mesmo.”; ------ 

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 15 de janeiro de 2015; ---------------------------- 

 Informação de Compromisso, n.º 955, no valor de 3.000,00 € (três mil euros); ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de janeiro de 2016: “À Reunião da C.M., para 

proceder conforme informação técnica”. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz, aprovar a presente proposta de protocolo e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o Serviço de Educação, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

11 – ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO – COMISSÃO DE INSPEÇÕES OPERACIONAIS E DE 

FISCALIZAÇÃO – PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente assunto foi retirado para melhor esclarecimento. ------------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Desporto, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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12 – PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS NA AdRA – ÁGUAS DA REGIÃO DE 

AVEIRO, S.A. – AUMENTO DE CAPITAL ---------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Informação da UAJ, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

“INFORMAÇÃO 

Exmo. Senhor: 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

 

Assunto: PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS NA AdRA – “ÁGUAS DA 

REGIÃO DE AVEIRO, SA” – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

 

I. Enquadramento 

 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) assumindo o papel de entidade 

coordenadora das intervenções na condução dos procedimentos a adotar pelos sócios 

municípios da sociedade AdRA-Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA), na formalização 

do pedido de fiscalização prévia ao Tribunal de Contas (TC) para o ato de aumento de 

capital da referida sociedade em 2,5 milhões de euros, no cumprimento do previsto nos 

números 1 e 2, do artigo 54º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, diligenciou junto dos 

municípios a necessidade dos mesmos providenciarem a aprovação, por parte dos seus 

respetivos órgãos municipais (Câmara Municipal e Assembleia Municipal) das decisões 

tomadas na Assembleia Geral (AG) da AdRA, de março de 2014, relativas ao aumento de 

capital e alterações de estatutos inerentes (cfr. Doc 1 – Ata nº 6 AG, de 26/03/2014 – e Doc 

I-A - Ponto 5–Anexo -  que se junta e se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos 

os efeitos legais); 

 

1. Nesse contexto, os municípios parceiros da AdRA decidiram proceder ao envio dos 

respetivos processos, em datas relativamente contemporâneas, também para maior 

facilidade de exposição e celeridade de análise pelo Tribunal de Contas, designadamente 

os municípios de: Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Ílhavo, Sever do Vouga, Oliveira 

do Bairro e Ovar, tendo sido proferido visto relativamente a todos os pedidos de 

apreciação; 

 

2. O município de Vagos, por razões, nomeadamente, de alterações substantivas dos 

seus órgãos, em especial, dos técnicos que acompanhavam o processo, acabou por não ter 

procedido ao envio do processo para apreciação simultaneamente com os referidos 

municípios, o que vem agora, ainda em tempo, fazer, com a maior celeridade possível, dada 

a necessidade de ressalvar o prazo de caducidade da deliberação dos sócios tomada na 

Assembleia Geral da AdRA de 26.03.2014; 

 

3.      Cumpre esclarecer que essa deliberação ainda não caducou - nos termos do disposto 

no art. 88º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais -, uma vez que a eficácia da 

deliberação foi sujeita à condição suspensiva de autorização dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da tutela e das finanças,  conforme disposto no art. 11º, n.º 1, do 

DL n.º 133/2013, de 03 de outubro. Ora, tendo o Despacho referido sido proferido em 
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25.03.2015 – e não obstando ter concluído pela exclusão desta operação concreta do 

âmbito do referido artigo e diploma, Despacho que aqui se junta, como Doc. n.º 2 –, a 

deliberação da AG só se tornou eficaz nessa data do Despacho, só começando a correr o 

prazo de caducidade desde essa data (25.03.2015), pelo que, em março próximo, se não se 

proceder ao aumento de capital nos termos do disposto no art. 88º, n.º 2, do Código das 

Sociedades Comerciais, a deliberação caducará, o que implica a repetição do processo em 

todos os municípios e junto do Tribunal de Contas;  

 

II. Valor em causa – Município de Vagos 

 

4.     Trata-se de um direito de subscrição nos termos do disposto no art. 6º, n.º 1 e 2, dos 

Estatutos da Sociedade, de ações ao valor de €5,00 cada, nos termos do disposto no art. 

art. 5º, n.º 3, desses Estatutos, conforme o seguinte quadro: 

                                       Aumento de capital da Sociedade para €17,5M: 

Acionista % participação Aumento Capital (€) Aumento Capital (Novas 

ações) 

AdP 51,00% 1.275.000,00 255.000 

Aveiro 17,35% 433.650,00 86.730 

Ílhavo 8,28% 207.025,00 41.405 

Ovar 8,28% 207.025,00 41.405 

Albergaria 6,37% 159.250,00 31.850 

Estarreja 5,15% 128.625,00 25.725 

Oliveira 2,94% 73.500,00 14.700 

Águeda 0,49% 12.250,00 2.450 

Murtosa 0,05% 1.225,00 245 

Sever 0,05% 1.225,00 245 

Vagos 0,05% 1.225,00 245 

Total 100,00% 2.500.000,00 500.000 

 

III. Enquadramento jurídico: 

5. O aumento de capital rege-se pelo regime do setor no qual a AdRA se integra, que é o 

regime jurídico do setor empresarial do Estado. O DL 133/2013, de 03.10, Regime Jurídico 

do Setor Público Empresarial, dispõe na Secção II, “Direito aplicável”, no art. 14º, com 

a epígrafe “Regime jurídico geral”, que, “as empresas públicas regem-se pelo direito 

privado, com as especificações decorrentes do presente decreto-lei, dos diplomas que 

procedam à sua criação ou constituição e dos respetivos estatutos”; 
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6. Assim, o aumento de capital rege-se pelo disposto no referido regime, no Código das 

Sociedades Comerciais, doravante CSC, e nos Estatutos. O CSC dispõe sobre os requisitos 

da deliberação de aumento de capital, pela Assembleia Geral da sociedade, que foram 

respeitados. O capital social de € 15M encontrava-se integralmente realizado desde 

03.11.2010, e devidamente registado; Os sócios deliberaram, por unanimidade, na AG de 

26.03.2014, aumentar o capital para € 17,5M; Porém, as respetivas entradas ainda não 

foram realizadas, pelo que o capital nos termos do disposto no art. 88º do CSC, não pode 

considerar-se aumentado. Nos termos do art. 89º, nº 3, do CSC, as entradas têm de ser 

realizadas num prazo de um ano sob pena de caducidade da deliberação de aumento de 

capital. 

 

APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E DAS 

PARTICIPAÇÕES LOCAIS (RJAELPL), APROVADO PELA LEI Nº 50/2012, DE 31.08, 

AO AUMENTO DE CAPITAL 

 

7. As participações que os municípios têm na sociedade AdRA são – e consideradas no seu 

conjunto ou agregadas, conforme disposto no art. 7º, 2 do RJAELPL -, minoritárias (49% 

do capital social), pelo que a AdRA integra-se no setor empresarial do Estado, conforme 

o disposto também no art. 7º, 1, do mesmo diploma, e segue o regime jurídico do direito 

privado, designadamente quanto ao exercício de um dos direitos societários de acionista 

como é o aumento de capital; 

 

8. O capítulo IV, com a epígrafe “Participações locais”, do RJAELPL, constitui uma 

inovação relativamente ao anterior regime do setor empresarial local, Lei 53-F/2006, de 

29.12, aplicável à data da constituição da sociedade, no sentido de que aquele nada 

dispunha quanto à aquisição de participações sociais pelos municípios quando tais 

participações não lhe conferiam uma posição dominante, remetendo tout court para o 

regime jurídico do setor empresarial do estado; 

 

9. O regime atual dispõe então agora sobre a aquisição de participações, pelos municípios, 

em sociedades comerciais, sem que com essas participações obtenham uma influência 

dominante, por parte dos municípios, associações de municípios e áreas metropolitanas, 

visando definir as regras de aquisição e detenção dessas participações minoritárias. 

Regula ainda a participação das autarquias e respetivas associações em associações, 

fundações e cooperativas, e, claro, visa regular as empresas relativamente às quais os 

municípios, associações de municípios ou áreas metropolitanas exerçam uma influência 

dominante, ou empresas locais; 

 

10. Assim, dispõe o art. 3º do RJAELPL, que “São participações locais todas as 

participações sociais detidos pelos municípios (…) em entidades constituídas ao abrigo da 

lei comercial que não assumam a natureza de empresas locais”, ou o art. 51º, que prevê: 

“Os municípios (…) podem adquirir participações nas sociedades comerciais de 

responsabilidade limitada, nos termos previstos na persente lei.”; 

 

11. O regime do art. 51º a 55º e ss do RJAELPL visa assegurar, grosso modo, que os 

municípios (e associações de municípios e áreas metropolitanas) adquiram participações 

sociais em sociedades economicamente sustentáveis; 

 

12. O regime constante do artigo 53º do RJAELPL não faz distinção entre a aquisição 

inicial/originária, de participações sociais numa sociedade comercial, por subscrição de 
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ações para constituição da sociedade – no sentido de que com essa aquisição o município 

(ou associações de municípios ou áreas metropolitanas) passe a ser entidade participante 

numa sociedade comercial -, e uma aquisição de participações por aumento de capital 

(aquisição de participações derivada do direito de subscrição das ações já detidas, de uma 

sociedade em que já se é entidade participante). Ora, não se dispondo especificamente 

sobre a aquisição de participações em virtude do aumento de capital, aplicar-se-á então o 

mesmo regime, ou seja, a lei exige tantos requisitos, e estudos de viabilidade económico-

financeira, para uma aquisição ex novo (no sentido de que o município passará a integrar 

o capital social de uma sociedade comercial), como para um aumento de capital numa 

sociedade comercial, em que já foram necessariamente apresentados esses estudos e 

demonstrada essa viabilidade e justificada essa aquisição de participações sociais. Não se 

vislumbrando se seria essa a vontade efetiva do legislador, parece ser essa a leitura 

seguida pela jurisprudência que, entretanto, já se vai lavrando sobre esta matéria, 

designadamente do Tribunal de Contas (ex. Processo nº 68/2014,  Acórdão nº 20/2014, de 

17 de Julho, 1ª S/SS). 

 

ENCONTRAM-SE CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 53º DO RJAELPL PARA O 

AUMENTO DE CAPITAL PRETENDIDO? 

 

13. Sim, nos termos que se passam a demonstrar, concretamente: 

13.1. Nos termos do disposto no art. 53º, nº1, do referido diploma, a câmara municipal de 

cada município parceiro propõe às assembleias municipais que deliberem sobre a 

aquisição de participações sociais. Ora, o aumento de capital da sociedade para € 17,5M, 

no final de 2012, que se faz por aquisição de ações da tipologia A pelos já titulares dessas 

ações, estava já previsto no Contrato de Parceria Pública e Contrato de Gestão e 

respetivos anexos (EVEF de 2009), bem como na Adenda aos referidos Contratos, aquando 

da entrada na Parceria do município de Ovar e respetivos anexos (EVEF 2010), e ainda 

ficou expressamente previsto na Adenda ao Acordo Parassocial. Todas essas deliberações 

foram tomadas pelas assembleias municipais dos municípios parceiros, mediante proposta 

dos executivos. 

 

13.2. Quanto ao disposto no nº 2 do art. 53º do referido diploma, não há necessidade de 

qualquer outro EVEF que analise o projeto, na ótica do investimento, da exploração e do 

financiamento, para demonstrar a viabilidade e sustentabilidade económico-financeira, a 

procura, etc…., conforme o disposto no art. 31º, ex vi do disposto no art. 53º, nº 2, do 

RJAELPL, uma vez que o aumento de capital e o seu impacto foi analisado, considerado e 

estava previsto desde a constituição da Parceria, no EVEF de 2009, bem como no EVEF 

de 2010, tendo todos os estudos já sido feitos, prevendo-o e complementando-o (o aumento 

de capital para € 17,5M) e sido devidamente aprovados por todos os sócios e ou parceiros. 

 

13.3. Importa salientar que os fins de relevante interesse público local são os constantes 

do PEASAR II (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais): O setor dos serviços de águas em Portugal tem sofrido uma significativa 

evolução, em concreto com a reestruturação do enquadramento legal do setor e da lei de 

delimitação dos setores em 1993. Com o PEASAR I, o Estado Português procurou dotar o 

país de infraestruturas em alta; Com o PEASAR II pretendeu-se dar especial enfoque à 

articulação dos sistemas em alta e baixa, bem como à melhoria e reabilitação das redes 

de drenagem. Os fundamentos da integração na Parceria pelo município e do aumento de 

capital (previsto para o final de 2012) encontram-se plenamente elencados nos 

pressupostos económico-financeiros constantes dos referidos anexos aos Contratos de 

Parceria e Gestão, e que deles são parte integrante e indissociável, anexo IV ao Contrato 
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de Parceria e anexo III ao Contrato de Gestão, pelo EVEF de julho de 2009, bem como no 

anexo III da Adenda ao Contrato de Gestão, no EVEF de março de 2010, pelo que o 

aumento de capital em causa já foi contratualmente considerado, por todos os acionistas 

parceiros, bem como considerado nos planos de atividade da empresa e dos municípios, 

para efeitos de gestão e controlo de despesa. A parceria e o projeto empresarial subjacente 

foram objeto de uma informação da Direção-Geral do Tesouro e das finanças, sobre a 

viabilidade económica e financeira do sistema (n.º 69/09-GASEPC-RMG, de 

20/JUL/2009) – cfr. Doc. n.º 3 (Despacho SEFT – Autorização 24/07/2009) que aqui se 

junta, que identificou os pontos fortes e desafios do projeto AdRA, e dispôs que o estudo 

de viabilidade económico-financeira assentava em pressupostos razoáveis e prudentes, 

atendendo ao horizonte considerado. A adesão do município de Ovar veio aumentar a 

escala do investimento e obrigou a uma revisão do estudo de viabilidade económico-

financeira que suportou a decisão de autorizar a constituição da empresa, concluindo a 

DGTF que o projeto beneficiava com a adesão de Ovar; No mesmo sentido concluíram os 

municípios, pelas vantagens do alargamento do Sistema e pela robustez que o aumento de 

escala permitiria alcançar, profissionalizando a gestão, potencializando a qualidade do 

serviço e amplificando a capacidade de investimento de expansão e de manutenção; 

 

13.4. Por cautela jurídica e atento o tempo decorrido, foi entendimento dos municípios 

remeter o assunto a nova reunião dos órgãos executivo e deliberativo dos municípios 

participantes, a fim de (reforce-se, por cautela jurídica) ser efetuada a apreciação e 

proferida nova deliberação relativa ao aumento de capital, nos termos da deliberação 

proferida pela Assembleia Geral da AdRA na reunião de 26.03.2014 (na sequência do 

contratualmente já aprovado e autorizado, quer em 2009, quer em 2010), conforme atrás 

explicado; 

 

13.5: Proposta: Assim, importa que a Assembleia Municipal de Vagos delibere, sob 

proposta da Câmara Municipal de Vagos, nos termos e ao abrigo do disposto nos art. 25.º, 

n.º 1, al. n), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e art. 53º, n.º 1, e art. 60º, da Lei 50/2012, 

de 31 de agosto, remetendo-se, no que respeita à fundamentação da decisão a proferir 

[rectius, reiterar] para os pressupostos justificativos do relevante interesse público local, 

maxime atentas as razões de sustentabilidade, viabilidade económico-financeira, 

eficiência, e racionalidade, que presidiram à deliberação proferida pela Assembleia 

Municipal de Vagos, na sua reunião realizada no dia 26.06.2009, sob proposta da Câmara 

Municipal, aprovada em 15.06.2009, bem como da deliberação proferida pela AM de 

Vagos de 23.04.2010, sob proposta da CM de Vagos aprovada na reunião de 07.04.2010, 

e que se mantêm, nos termos dos documentos que sustentam a decisão de adesão ao 

Sistema de Águas da Região de Aveiro; 

A deliberação a proferir incorpora a ratificação e sancionamento da votação efetuada pelo 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal e a deliberação proferida pela Assembleia 

Geral da AdRA em reunião ordinária de 26.03.2014, uma vez que foi emitida em momento 

anterior à pronúncia autorizativa da Assembleia Municipal [sem olvidar, em todo o caso, 

a deliberação já proferida em 23.04.2010], quanto às matérias objeto de decisão, 

nomeadamente de aumento do capital, pela subscrição de ações a que proporcionalmente 

Vagos tem direito, bem como de alteração correspondente dos Estatutos da Sociedade, nos 

termos também constantes da referida deliberação da AG da AdRA, já anexa; 

13.6. Posteriormente (à AM), deverá ser apresentado o pedido de visto prévio, junto do 

Tribunal de Contas ex vi do art. 54º, n.º 1, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (cfr., também, 

artigo 56º), e ao abrigo do artigo 5º, 1, c), 1ª parte, da Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas, e do artigo 20º da Resolução nº 14/2011, de 11 de Julho e 

comunicação da deliberação proferida à AdRA, seguindo-se a adoção dos procedimentos 
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adequados e a prática dos atos necessários à efetivação do aumento de capital e alteração 

do pacto social da empresa; 

13.7. Da mesma forma, deverá ser efetuada a comunicação da aquisição da participação 

à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral das Autarquias Locais, no prazo de 15 

dias, a contar da respetiva concretização (cfr. artigo 54º, 2 da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto).  

 

Nestes termos e em conclusão, a merecer acolhimento o teor da presente da informação, 

propõe-se que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal determine a remessa do 

assunto a reunião da Câmara Municipal, a fim de este órgão proferir decisão consentânea 

com o proposto e remeter o processo a reunião da Assembleia Municipal, com vista à 

tomada de decisão, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 25º, 1, n), da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e 53º, n.º 1 e 60º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, no sentido 

de: 

a) Autorizar a realização de entrada no capital social da AdRA – “Águas da Região de 

Aveiro, SA”, pelo Município de Vagos, no montante de € 1.225,00, nos termos 

proporcionais aos direitos de subscrição, corporizada no aumento de capital social da 

empresa, reiterando, por cautela jurídica, ou de harmonia com a deliberação proferida 

pela Assembleia Municipal, na sua reunião realizada no dia 23.04.2010, sob proposta da 

Câmara Municipal, aprovada em reunião de 07.04.2010, nos termos e com os fundamentos 

que constam da presente informação e de acordo com os pressupostos justificativos do 

relevante interesse público local, maxime de sustentabilidade, viabilidade económico-

financeira, eficiência, e racionalidade, que presidiram à deliberação originária que 

conduziu à adesão do Município de Ovar à AdRA – “Águas da Região de Aveiro, SA” e à 

subsequente outorga da Adenda ao Contrato de Parceria e a Adenda ao Contrato de 

Gestão, datadas de 30.06.2010, a Adenda ao Acordo Parassocial, datada de 12.07.2010, 

e que se mantêm, nos termos dos documentos que sustentaram a decisão de adesão ao 

Sistema de Águas da Região de Aveiro (cfr. Doc. 1 a 16, que se juntam e se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais); 

b) Em conformidade, ratificar e sancionar a votação efetuada pelo Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e deliberação proferida pela Assembleia Geral da AdRA 



 
 

Ata n.º 02/2016, de 21 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

19 

– “Águas da Região de Aveiro, SA”, em reunião ordinária de 26.03.2014, no que respeita 

ao aumento de capital social e correlativa alteração do pacto social da empresa; 

c) Determinar, subsequentemente, a instrução do pedido de visto prévio, junto do 

Tribunal de Contas, ex vi do artigo 54º, 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto (cfr., também, 

artigo 56º), e ao abrigo do artigo 5º, 1, c), 1ª parte, da Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas e do artigo 20º da Resolução nº 14/2011, de 11 de julho, a comunicação 

da deliberação proferida à AdRA – Águas da Região de Aveiro, com vista à adoção dos 

procedimentos adequados e à prática dos atos necessários destinados à efetivação do 

aumento de capital e alteração do pacto social da empresa, bem como a comunicação da 

aquisição da participação à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, no prazo de 15 dias, a contar da respetiva concretização (cfr. artigo 

54º, 2 da Lei 50/2012, de 31 de agosto); 

Previamente à remessa do assunto a reunião da Câmara Municipal, deverão ser efetuados 

a atualização do cabimento e o compromisso da despesa a realizar. 

              À consideração superior. Vagos, 18 de janeiro de 2016. O técnico superior, Laerte Pinto 

Anexos: 

(Em formato digital) 

- Doc. 1 - Ata nº 6-AG AdRA de 26.03.2014 

- Doc. I-A – Ponto 5-Anexo-Ata nº 6-AG AdRA de 26.03.2014 

- Doc. 2 – Despacho SET-25.03.2015 

- Doc. 3 – Despacho (SETF) - Autorização 24.07.2009 

- Doc. 4 – Contrato de Parceria Pública – 29.07.2009  

- Doc. 5 – Contrato de Gestão-23.09.2009 

- Doc. 6 – Acordo Parassocial-23.09.2009 

- Doc. 7 – Adenda Contrato Parceria 

- Doc. 8 – Adenda Contrato Gestão 

- Doc. 9 – Adenda Acordo Parassocial e anexo I e II 

- Doc. 10 – EVEF 2010 

- Doc. 11 – Ata CMVagos-15.06.2009 

- Doc. 12 – Ata AMVagos-26.06.2009 

- Doc. 13 - Ata CMVagos-07.04.2010 

- Doc. 14 – Ata AMVagos-23.04.2010 

- Doc. 15 – Acórdão T Contas  nº 20-2014-1S_SS 

- Doc. 16 – Ofício AdRA 29.08.2014”; ----------------------------------------------------------- 
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 Informação de Compromisso, n.º 967, no valor de 1.225,00 € (mil, duzentos e vinte e cinco euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 18 de janeiro de 2016: “À Reunião da C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, remeter o processo a 

reunião da Assembleia Municipal, com vista à tomada de decisão, nos termos e ao abrigo do disposto nos 

artigos 25º, 1, n), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 53º, n.º 1 e 60º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, no sentido de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Autorizar a realização de entrada no capital social da AdRA – “Águas da Região de Aveiro, 

SA”, pelo Município de Vagos, no montante de € 1.225,00, nos termos proporcionais aos direitos 

de subscrição, corporizada no aumento de capital social da empresa, reiterando, por cautela 

jurídica, ou de harmonia com a deliberação proferida pela Assembleia Municipal, na sua reunião 

realizada no dia 23.04.2010, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 

07.04.2010, nos termos e com os fundamentos que constam da presente informação e de acordo 

com os pressupostos justificativos do relevante interesse público local, maxime de 

sustentabilidade, viabilidade económico-financeira, eficiência, e racionalidade, que presidiram à 

deliberação originária que conduziu à adesão do Município de Ovar à AdRA – “Águas da Região 

de Aveiro, SA” e à subsequente outorga da Adenda ao Contrato de Parceria e a Adenda ao 

Contrato de Gestão, datadas de 30.06.2010, a Adenda ao Acordo Parassocial, datada de 

12.07.2010, e que se mantêm, nos termos dos documentos que sustentaram a decisão de adesão ao 

Sistema de Águas da Região de Aveiro (cfr. Doc. 1 a 16, que se juntam e se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais); ------------------------------------------------- 

b) Em conformidade, ratificar e sancionar a votação efetuada pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e deliberação proferida pela Assembleia Geral da AdRA – “Águas da Região 

de Aveiro, SA”, em reunião ordinária de 26.03.2014, no que respeita ao aumento de capital social 

e correlativa alteração do pacto social da empresa; --------------------------------------- 

c) Determinar, subsequentemente, a instrução do pedido de visto prévio, junto do Tribunal de 

Contas, ex vi do artigo 54º, 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto (cfr., também, artigo 56º), e ao abrigo 

do artigo 5º, 1, c), 1ª parte, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e do artigo 
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20º da Resolução nº 14/2011, de 11 de julho, a comunicação da deliberação proferida à AdRA – 

Águas da Região de Aveiro, com vista à adoção dos procedimentos adequados e à prática dos atos 

necessários destinados à efetivação do aumento de capital e alteração do pacto social da empresa, 

bem como a comunicação da aquisição da participação à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-

Geral das Autarquias Locais, no prazo de 15 dias, a contar da respetiva concretização (cfr. artigo 

54º, 2 da Lei 50/2012, de 31 de agosto); -------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, apresentou a seguinte declaração de 

voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Voto favoravelmente. Acho que o Município deve acompanhar o aumento de capital, mas não quero que 

isto se possa confundir com qualquer compreensão ou apoio à deliberação de que Vagos aderisse à AdRA. 

Considero que foi um erro crasso do Município. Esta espécie de privatização da água é uma coisa que me 

repugna profundamente. Acho que os munícipes vão pagar caro por isto. Portanto a minha discordância 

em relação à participação de Vagos nesta empresa é total, absoluta, penso que ficará cara, sobretudo no 

futuro, aos munícipes vaguenses. No entanto, estando cá a diminuição do peso de Vagos, que não é aliás 

nenhum na empresa, não penso que deva ser incentivada E portanto, no fundo vou votar favoravelmente 

por estar contra esta adesão. Ao menos que não fiquemos cada vez mais postergados e a nossa intervenção 

seja cada vez mais ridícula na AdRA. 

Já que o senhor Presidente da Câmara falou, e gostei de o ouvir dizer isso, que está consciente, ciente que 

as guerras no futuro vão ser por causa da água, eu nunca perco oportunidade de falar nisto. Quero mais 

uma vez sublinhar a criminosa negligência dos autarcas de Vagos que deixaram, décadas a fio, destruir 

os nossos aquíferos através da exploração selvática das areias. Vou votar favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos como “cão por corda”. Não tenho outra alternativa.”. ------------------------------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROCº 6.2.2 - 07/2008 – PLANO DE 

PAGAMENTOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Plano de pagamentos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 29 de dezembro de 2015; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 29 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Sr. Presidente 

De aprovar o presente plano de pagamentos adaptado à supressão de trabalhos verificada”; ---- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de janeiro de 2016: “À Reunião da C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de pagamentos supra referido. ---------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – JOSÉ PAULO FERNANDES MOURÃO – PROC.º 141/15 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 883 RUSTICO -------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento de José Paulo Fernandes Mourão, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 17 de dezembro de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 

883, da freguesia de Vagos e Santo António; -------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 23 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Exmo. Sr. CDPP 

De acordo com os elementos entregues, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º 883, pertencente à freguesia de Vagos e 

Santo António de Vagos, concelho de Vagos, encontra-se, no âmbito do Plano de 

Urbanização de Vagos, totalmente em espaço urbano, parcialmente em Zona de 

Preenchimento de Vagos e parcialmente em Zona de Equipamentos Existentes; 

2. Mais se informa que de acordo com o Plano de Urbanização de Vagos e com o projeto 

de execução “Ligação da Zona Escolar Desportiva à Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha” aprovado pela Câmara Municipal, existe uma proposta de via que atravessa o 

prédio; 

3. Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.”; --------------- 

 Parecer do CDPP, de 29 de dezembro de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------- 

“Concordo. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; -------------------------------------- ------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 15 de janeiro de 2016:“À reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Vagos, a confrontar a norte com Cesário Gomes Gaspar, a sul com Rua da Alegria, a nascente com 
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Caminho e a poente com Santa Casa da Misericórdia de Vagos, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Vagos e Santo António, sob o artigo n.º 883. ---------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos, para: ----------------------------------- 

 Perguntar porque razão continuamos a pagar valores tão elevados pelo consumo de água e mais 

taxas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Porque temos de pagar o saneamento das águas com as que regamos os jardins? ------------------ 

 Quanto é que ganha o senhor Diretor da AdRA? ---------------------------------------------------------- 

 Como é que tendo a EDP tantos lucros, temos de pagar tanto de taxas? ------------------------------- 

 Dizer ao senhor Presidente que deveria ser feito um referendo em Vagos sobre as taxas que 

estamos a pagar da água. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dezoito 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 


