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ATA Nº29 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 
22 de março de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta e cinco 

minutos, na sala de sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, 

em sessão extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado 

pelos senhores Manuel Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda 
de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 
UM PROJETO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 
DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ------------------------------------------ 
------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE E DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS DE CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ------------------------------------------ 
------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO 
ZERO”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE ACESSO A EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE 
VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ----------------------------------------------- 
------ PONTO CINCO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 
(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO SEIS: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO SETE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL. -------------------------------------------------------------------- 
-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da 

Rocha Nunes de Oliveira e Sérgio Freire, eleitos na lista do Movimento Vagos Primeiro; ---------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Madalena Marques dos Santos Simões 

Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, André de Jesus Pinho, Rui Manuel de Almeida Neto, Tony 
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Richard de Almeida, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Francisco José Ferreira São Marcos e José 

António Ferreira, eleitos na lista do Partido Social Democrata; -------------------------------------------- 

------Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério de Jesus 

Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António 

de Vagos; Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos, Maria Fernanda Oliveira, Ouca e João 

Carlos Regalado Loureiro, presidente da junta de freguesia de Soza. ------------------------------------------------ 

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Susana Maria Ferreira 

Gravato, Paulo Ricardo de Sousa Moreira, Maria de Fátima Cunha Moço e Licínio Custódio Ramos, 

presidente da junta de freguesia de Covão do Lobo; 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas e o senhor 

Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor presidente da câmara 

municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco Domingues, Albina Rocha e 

Bruno Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo o ponto um, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 05 de 

fevereiro de 2013, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO UM: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 
UM PROJETO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 
DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ------------------------------------------ 
------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e solicitou ao senhor presidente da mesa 

autorização para ser o senhor vereador Marco Domingues a apresentar este ponto, e os próximos três, 

uma vez que tem sido ele a gerir este processos mais de perto. ------------------------------------------------------- 

------ A autorização foi concedida e apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues e informou 

de que a votação destes pontos será feita um a um mas a explicação é comum a todos os pontos 

atendendo a que a iniciativa licenciamento zero se estende aos quatro. Tudo isto não é mais do que uma 

adequação/adaptação dos regulamentos da câmara municipal por força dessa diretiva comunitária, que 

foi transposta para a lei portuguesa, e por força da iniciativa licenciamento zero, que está a ser 

coordenada pela agência para a modernização administrativa – AMA - e, mais próximo de nós, pela 

comunidade intermunicipal. Esta é uma diretiva comunitária que tem vindo a ser transitada desde o 

governo anterior por via da AMA e implica três alterações mais significativas que se prendem numa 

primeira fase com a simplificação dos procedimentos administrativos para os cidadãos e empresas 

quando solicitam informações para estas matérias. Numa segunda fase implica a concentração de todos 

estes procedimentos e instrução de processos num balcão virtual, chamado balcão do empreendedor, 

onde todas estas áreas estarão definidas e onde as pessoas ou empresas, e referiu as empresas porque 
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neste momento ainda existem algumas portarias que não estão devidamente definidas para as empresas 

nomeadamente no que diz respeito ao sistema de indústrias responsável e ao responsável, atualmente 

chamado RIAI, que são as duas áreas respeitantes às empresas. Futuramente o balcão do 

empreendedor comportará todas estas áreas: parte de cidadão e parte de empresas e sempre que 

houver iniciativas de âmbito económico propostas à administração central ou às autarquias elas serão 

completamente instruídas, inclusive pagas, on-line no balcão do empreendedor. E numa terceira fase, e 

talvez a mais sensível quer para as empresas quer para o cidadão, a questão da responsabilização que 

esta medida vem trazer, porque até agora as entidades por norma é que acabam por conceder ou 

explicar, assumindo em muitos casos alguma responsabilidade pelos dados que são fornecidos aos 

clientes. Com esta iniciativa a proposta vem no sentido de um reforço por parte das entidades públicas 

da fiscalização à atividade mas também de uma maior responsabilização para o requerente e os 

intervenientes nestes processos. Portanto, esta adaptação foi feita com base nessa diretiva, que é a 

diretiva de serviços, e nestes quatros regulamentos, e em mais que hão-de vir, a pressa prende-se com 

os timings que a própria AMA e a iniciativa licenciamento zero têm. Segundo as informações que foram 

dadas pretende-se que entre em vigor a partir de dois de maio de dois mil e treze e como tal ainda 

existem alguns procedimentos administrativos a cumprir para que este processo fique concluído. 

Relativamente a esta iniciativa ela esteve já prevista para entrar em vigor no dia dois de maio do ano 

passado mas, por motivos que se prenderam com algumas alterações ao nível do balcão e algumas 

indefinições quanto às portarias, foi prolongado o prazo para mais um ano. --------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e sugeriu uma proposta de 

alteração ao artigo 11º, ou seja, dividir o atual nº 2, ficando da seguinte forma: nº2 do início até “ 

…balcão do empreendedor”; ficando depois um nº3 – “o alargamento do horário pode ser revogado pela 

câmara municipal…”. é basicamente o que já está previsto mas em termos de sistematização fica mais 

claro,  porque a revogação é diferente do início do ponto, diga-se assim. ------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Marco Domingues e informou de que a proposta de alteração 

da senhora deputada será aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto dois, aprovado em reunião ordinária 

da câmara municipal realizada no dia 05 de fevereiro de 2013, à discussão da assembleia: ------------------ 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE E DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS DE CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ------------------------------------------ 
------ Entretanto, e quando eram cerca das 18h 45m, deu entrada na sala o senhor deputado Albano 

Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Atendendo a que a apresentação do ponto já havia sido feita pelo senhor vereador Marco 

Domingues usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e sugeriu uma alteração no artigo 1º 

que diz “o presente regulamento fixa as normas reguladoras da atividade de comércio a retalho de forma 
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não sedentária por vendedores ambulantes na área do município de Vagos”. Há atividades neste 

regulamento que não são exercidas por vendedores ambulantes e por isso o senhor deputado proponha 

que se retirasse “por vendedores ambulantes” e ficasse só “comércio a retalho de forma não sedentária 

na área do município de Vagos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor vereador Marco informou de que irão aceitar a sugestão mas de qualquer modo os pontos 

seguintes excluem as atividades que não são estas. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que também incluem, porque dá a 

ideia que só os vendedores ambulantes exercem estas atividades o que não é verdade. ---------------------- 

------ O senhor Vereador Marco Domingues entende que é mais uma questão de interpretação mas 

também não vê nenhum inconveniente em que se faça essa alteração. --------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para colocar uma 

questão e tem a ver com o facto de não ter visto no regulamento nenhuma possibilidade de abertura de 

exceções e, assim sendo, como é que se resolve, sem ir contra aquilo que o regulamento prevê, as 

situações das festas e romarias onde aparecem pontos de venda próximos das igrejas, das capelas, do 

tribunal, etc. Segundo o regulamento não podem mas não se recorda de ter visto no regulamento 

possibilidades de exceção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Usou da palavra o senhor vereador Marco Domingues e informou de que a questão que o senhor 

Jorge Luís está a colocar é um problema com a qual a câmara se tem debatido, não sendo a primeira 

vez que surge esta dúvida, no entanto, em termos regulamentares não é possível fazer-se, porque a 

entidade que faz essa gestão, que normalmente são as comissões de festas, existe uma série regras 

restritivas para as próprias comissões de festas. A regulação por si só deste tipo de matéria levaria a que 

as comissões de festas tivessem muito mais dificuldades em poder de algum modo exercer a sua 

atividade e se calhar obter algum uso fruto dessa venda. É pertinente e o mais adequado seria haver 

uma regulamentação, porque a câmara municipal também é confrontada muitas vezes com esses 

pedidos mas não tem enquadramento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que o mais viável seria incluir no 

regulamento a possibilidade da câmara municipal por edital e por períodos limitados de tempo poder 

autorizar que fosse contrariado aquilo que está regulamentado. Não sabe se é possível mas era uma 

sugestão que deixava. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente usou da palavra e referiu que a alínea c) do número dois quando exclui do 

âmbito da aplicação deste regulamento a venda ambulante, o comércio exercido nas feiras, nos 

mercados municipais ou noutros locais sujeitos a regulamentação própria está exatamente a remeter 

para essas soluções excecionais. O que referiu o senhor deputado Jorge Luís é apenas um ato anual e 

que está fora do âmbito deste regulamento permitindo então que em regulação própria, que o município 

a fará para esse tipo de atos, ou por edital possa ser regulamentado. ----------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto três, aprovado em reunião ordinária da 

câmara municipal realizada no dia 05 de fevereiro de 2013, à discussão da assembleia: ---------------------- 
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------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO 
ZERO”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Atendendo a que a apresentação do ponto já havia sido feita pelo senhor vereador Marco 

Domingues usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que há uma questão que lhe 

parece não ser necessária ser incluída no regulamento por decorrer da lei mas talvez não fosse má ideia 

ficar prevista. O senhor deputado referiu-se às esplanadas dos espaços com mobiliário exterior que o 

regulamento limita à largura, diga-se assim, da fachada do edifício mas não limita a profundidade. A lei já 

determina que tem de haver um espaço livre, salvo erro de um metro e meio, de passeio mas talvez não 

fosse má ideia, até para melhor compreensão dos comerciantes, que o próprio documento definisse 

essas medidas, tanto na largura como na profundidade, porque assim poderia ser de mais fácil leitura. --- 

------ O senhor vereador Marco Domingues usou da palavra e referiu que a questão levantada pelo 

senhor Jorge Luís tem enquadramento na análise que é feita no âmbito da gestão urbanística porque há 

determinados procedimentos instrutórios para esse tipo de afixação, ou colocação de publicidade, e têm 

de ser escrupulosamente cumpridos sobre pena de não poder haver licenciamento. ---------------------------- 

------- Retomou a palavra o senhor Jorge Luís e questionou sobre, por exemplo, uma esplanada que nem 

sequer está localizada num passeio. Se não houver no regulamento nada que delimite as medidas, a 

profundidade ou o cumprimento, tem-se a fachada na mesma do estabelecimento como limite 

longitudinal e depois não se tem o outro limite. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor vereador esclareceu que cada caso que é apresentado é apreciado, pelos serviços 

técnicos da câmara municipal. Entretanto, o senhor vereador solicitou um caso concreto ao senhor Jorge 

Luís para melhor esclarecer a situação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís referiu como exemplo local frente ao palácio da justiça. Imaginando que 

naquele local seria construída uma pastelaria onde é que poderia ser feita a esplanada, ocupar-se-ia 

todo o espaço até à igreja, porque não estão definidas as medidas no regulamento. ---------------------------- 

------ O senhor vereador diz entender perfeitamente essa dúvida, até porque existem casos semelhantes, 

mas existe sempre a definição do espaço que pode ser ocupado. Há sempre que ter em conta que o 

facto de se ter de adaptar o licenciamento zero não quer dizer que se concorde com tudo o que lá está, 

porque existe algumas coisas em cada um dos regulamentos, e noutros que venham cá, que não 

estarão, e nem serão, necessariamente cumpridores daquilo que são os primeiros objetivos que é a 

simplificação administrativa, trazendo por vezes mais constrangimentos daquilo que é atualmente. -------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís reforçou que se existe um regulamento que define a largura de um 

estabelecimento sem antes pedir uma licença à câmara pode-se começar a construir a esplanada e 

depois não serem aprovadas aquelas medidas, após ter feito gastos já em matéria e equipamento. -------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e referiu de que a observação do senhor deputado 

é pertinente exatamente por isso, ou seja, deve constar no regulamento exatamente o limite máximo 

possível, e o limite máximo possível é acautelar na via pública duas unidades de passagem que é um 

metro e sessenta e, portanto, faz todo o sentido ficar o limite máximo para o comprimento. ------------------- 
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------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que no artigo 14º já está 

previsto que fora dos casos previstos no artigo 12º já terá de haver o licenciamento prévio. Portanto, se 

estiver limitado o comprimento de uma esplanada com um determinado número de metros numa outra 

esplanada com um comprimento superior já precisa de licenciamento e aí a câmara já pode apreciar 

previamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor vereador referiu que a sugestão vai ser aceite mas com uma pequena ressalva, isto é, 

existem uns critérios específicos para a utilização e se for possível incluir essa alteração far-se-á, 

acrescentando ao artigo 12º b) o limite máximo para comprimento da esplanada (uma vez que refere 

apenas a largura) caso não seja possível mantêm-se como está. ----------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto quatro, aprovado em reunião ordinária 

da câmara municipal realizada no dia 05 de fevereiro de 2013, à discussão da assembleia: ------------------ 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE ACESSO A EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE 
VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO”; ----------------------------------------------- 
------ Atendendo a que a apresentação do ponto já havia sido feita pelo senhor vereador Marco 

Domingues usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu-se aos arrumadores de 

automóveis. Da leitura que fez verificou que os arrumadores de automóveis são obrigados a fazer uma 

série de atos burocráticos, diga-se assim, para puderem exercer a atividade e depois não se percebe 

qual é a contrapartida, porque eles estão impedidos de receber gorjetas ou qualquer outra coisa. ---------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu-se à mesma questão dizendo 

que também ele ficou perplexo quando viu este ponto. Não sabe se é um lapso ou não mas a verdade é 

que não é do interesse de ninguém licenciar uma atividade deste género. O concelho de Vagos não tem, 

nem pretende com certeza, ter arrumadores de carros mas há a obrigação de dar alguma dignificação às 

pessoas e não se pode promover este tipo de atividades e depois não terem contrapartidas nenhumas 

quando se lhes exige tudo e mais alguma coisa para se licenciarem e depois trabalharem de graça. ------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor vereador Marco Domingues para esclarecer as questões 

colocadas pelos senhores deputados e referiu que obviamente concorda e partilha da mesma opinião 

mas sendo algo que está consagrado na lei teve que ser regulamentado. Esta ideia da regulamentação 

veio de alguns anos atrás quando começaram a aparecer os arrumadores de carros no município do 

Porto e a câmara entendeu que o exercício desta atividade tinha de estar previsto na lei. --------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís concordou mas referiu que a câmara municipal do Porto recuperou 

estas pessoas e deu-lhes apoio financeiro para não receberem gorjetas das pessoas, porque se 

receberem têm de passar recibo. A questão é efetivamente essa, ou seja, não podem cobrar ou receber 

sem passarem recibo e para passarem recibo têm de estar inscritos nas finanças e por isso tem de haver 

uma outra forma de receberem pela atividade que exercem, porque a atividade existe e é exercida. 

Embora, no concelho de Vagos, não se esteja tão sujeito a essa atividade e esse problema não se 

colocará, porque se existissem fazia sentido que se criasse um programa em que a autarquia, e algumas 
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outras entidades em parceria, pudessem apoiar as pessoas que viessem a desenvolver esta atividade 

gratuitamente e aí sim exercer algum controlo para saber se recebiam gorjetas ou não. ----------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Marco Domingues e referiu que existe uma instrução de 

processo que obviamente dá entrada na câmara municipal e existem inclusive taxas para esse ramo de 

atividade, previstas no regulamento e tabela de taxas que se encontra de momento em discussão 

pública. Nem sempre a lei vai de encontro ao que é a realidade mas a câmara tem de restringir àquilo 

que é a questão técnica e legal e a instrução de um processo implica sempre a existência de uma taxa 

calculada. O regulamento tem de prever este caso por força da lei e a partir daqui é também ter alguma 

esperança que esta atividade não se desenvolva de uma forma muito frequente em Vagos e que deixe 

de ser uma realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria, com uma abstenção do senhor deputado Sérgio Freire. --------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto cinco, aprovado em reunião ordinária 

da câmara municipal realizada no dia 05 de fevereiro de 2013, à discussão da assembleia: ------------------ 

------ PONTO CINCO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 
(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da câmara pediu, ao senhor presidente da mesa, autorização para ser o 

senhor Hugo Silva, assessor do senhor vereador Silvério Regalado, a fazer a apresentação do ponto, 

uma vez que o senhor vereador não pode estar presente na sessão por motivos pessoais e ele foi a 

pessoa que mais próxima que esteve na elaboração deste documento. --------------------------------------------- 

------ A autorização foi concedida e apresentou o ponto o senhor Hugo Silva e referiu que a câmara 

municipal quando desenhou este programa foi baseada nos princípios aqui enumerados: isenção, 

responsabilidade, comparticipação e da qualificação. Estes princípios são vacilados para uma correta 

atribuição dos apoios tão importantes que as associações do concelho tanto necessitam para 

desenvolver as suas atividades. Pretende-se também apostar na inovação dos projetos que as 

associações apresentem como forma de dinamizar ainda mais com o fim de obter mais resultados nas 

participações das competições onde estão inseridas. Tem também o objetivo de abranger e apoiar 

projetos que tenham uma repercussão social maior incentivando assim a pratica a um público mais 

jovem e um público também mais sénior. Outro dos objetivos será o de apoiar associações que 

promovam programas autossustentáveis porque os recursos cada vez são menores e temos que 

incentivar as associações a serem mais ativas nas suas atividades por forma a sustentar o pouco que 

existe para distribuir por todas. Com este programa vai-se adotar uma avaliação mais criteriosa de todo o 

apoio que se vai disponibilizar no futuro e também para promover uma relação de mais proximidade com 

as associações. Os destinatários deste programa são todos os clubes e associações com sede no 

concelho de Vagos e que promovam essencialmente a prática desportiva como sua principal atividade. 

Os tipos de apoio que estão previstos são os já disponibilizados pela câmara municipal, nomeadamente 

por meios técnicos, logísticos e financeiro. Decidiu-se dividir os apoios, que se dão às associações, 

através de sete subprogramas por forma a uma melhor organização e para se saber exatamente onde é 
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que o dinheiro vai ser aplicado aos apoios que a câmara dará neste sentido. O subprograma um acaba 

por ser o desenvolvimento das atividades do plano de atividades que as associações apresentam todos 

os anos à câmara. Este será o grande subprograma que terá mais candidaturas. O apoio à organização 

de eventos e projetos pontuais é um subprograma que dará apoio às solicitações que chegam das 

associações, quando por vezes são incentivadas a realizar eventos pontuais e desta forma cada uma 

fará uma candidatura independente por cada projeto. O subprograma três definiu-se como o apoio à 

beneficiação, requalificação e apetrechamento das instalações desportivas: as sedes sociais ou os 

espaços desportivos das associações que por vezes têm de ser melhorados. E desta forma através dos 

requisitos que vão ser necessários à candidatura deste subprograma a câmara municipal dará apoio não 

só financeiro como também técnico na elaboração destes projetos. O subprograma quatro, e tendo em 

conta a conjuntura que as associações atravessam, é muito importante porque cada vez mais as 

associações têm de se deslocar, no âmbito das suas competições e atividades que têm definidas para o 

ano corrente, e as viaturas vão-se degradando, e com este programa pretende-se apoiar na aquisição de 

viaturas. O subprograma cinco deve ser visto pelas associações como uma oportunidade grande de 

melhorar a formação técnica dos seus agentes desportivos e de certa forma vai beneficiar a atribuição do 

subprograma um, porque no subprograma um será tido em conta a qualificação técnica de todos os 

agentes desportivos da associação: quanto maior for a qualificação mais valorizado será aquele quadro 

desportivo. O subprograma seis é um subprograma que a câmara já apoia pois trata-se da cedência das 

instalações desportivas para a prática das suas atividades. Neste subprograma há o objetivo de definir 

concretamente a utilização dos equipamentos desportivos e também para controlo da autarquia e 

organização dos serviços e a gestão desses mesmos equipamentos. O subprograma sete não existia e 

que visa, no âmbito dos objetivos deste programa, premiar quem realmente trabalha orientado para os 

resultados. Neste sentido pretende-se mostrar as boas práticas de algumas associações do concelho e 

promover que todas trabalham e que quem trabalha sai beneficiado: saem as associações, os atletas e o 

concelho. No subprograma um que, tal como já foi referido, é o mais importante para as associações 

teve que se desenhar uma matriz de cálculo para poder chegar a um valor exequível e de alguma forma 

comparável com o que as associações já são apoiadas neste momento. Entretanto, definiram-se, nesta 

matriz, fazer uma cotação ao número de atletas que as associações têm por determinada modalidade e 

escalão e atribuir um valor que é um valor real de custo que a associação tem na inscrição do atleta nos 

exames médicos e outros custos que variam consoante a modalidade. A este item é somado outro item, 

já referido, ou seja a valorização dos recursos humanos das associações através do seu grau técnico, e 

também o administrativo, quando haja uma associação que o tenha. Nesta matriz de cálculo entra 

também o custo que as associações têm com a arbitragem das modalidades. É um problema muito 

grande que as associações têm e agora foi definido que terão cada vez mais estes custos e a câmara 

entendeu por bem que este custo deve entrar neste cálculo. Entretanto, definiu-se um valor de 

representatividade que não é mais do que a promoção que aquela modalidade que a associação 

desenvolve faz da promoção do concelho. No concelho existem associações que felizmente competem a 

nível nacional e internacional e neste sentido achou-se por bem colocar um item de valorização que será 

diferente de acordo com as modalidades. Estes itens todos somados darão o valor do apoio a conceder 
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pela câmara municipal. Convém referir que o valor de representatividade será sempre definido em 

reunião da câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estes apoios estão sempre condicionados com as dotações orçamentais que a câmara definir no 

orçamento do ano respetivo. Os procedimentos são os normais e de acordo com o regulamento de apoio 

à cultura que também será feito desta forma, ou seja, com o preenchimento de formulários e com a 

entrega de documentação solicitada no subprograma. Depois esta candidatura é analisada pelos 

recursos humanos do município e a seguir será disponibilizado o apoio nas datas que serão sempre 

diferentes de acordo com as modalidades, porque os inícios de competições são sempre diferentes. No 

futuro é intenção da câmara municipal agilizar mais este processo criando uma plataforma de submissão 

das candidaturas à semelhança do que é para a prática comum para os apoios disponibilizados noutros 

âmbitos. As associações, além dos deveres que já tinham, têm de ser ainda mais sensibilizadas para 

poderem colaborar com o município e neste sentido têm-se alguns deveres definidos no regulamento, 

sendo que nunca houve nenhum problema com as associações, neste sentido, e também não será 

agora que irá haver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e começou por referir que se 

podia ter perdido um pouco mais de tempo na elaboração do texto do projeto, porque, mais uma vez, a 

forma como se escreve não é muito cuidadosa. Devia ter-se mais cuidado na enunciação dos artigos. A 

senhora deputada apresentou algumas propostas de alteração. Em relação aos critérios que foram 

fixados não se pronunciou, uma vez que estão mais ou menos definidos e percetíveis. Assim sendo as 

propostas de alteração são as seguintes: no artigo 8º devia retira-se “consoante a sua natureza, nas 

seguintes áreas”; no artigo 9º no nº3 deve ficar “Para efeitos do nº anterior, as entidades devem estar 

inscritas no Registo Associativo Municipal”; no artigo 10º no nº1 deve ficar “as entidades inscrevem-se no 

Registo Associativo Municipal, mediante a apresentação da seguinte documentação”, no nº2 ficaria 

melhor “excluem-se as entidades cujas atividades…” e no nº3 deverá ser substituído e ficar “As 

entidades inscritas no Registo Associativo Municipal devem manter a sua inscrição atualizada, 

informando os serviços municipais quando se verifique, nomeadamente: a) alteração dos estatutos; b) 

alteração dos órgãos sociais e c) atribuição ou perda do estatuto de utilidade pública; o artigo 11º propôs 

a eliminação do nº 4, porque está praticamente repetido no artigo 41º, no nº2 deviam incluir-se 

“…acompanhado do formulário…” e as alíneas do nº3, porque não faz sentido o corpo do nº3 com as 

alíneas que lá constam; no artigo 34º nº2 propôs retirar a expressão “conforme disponibilidade em 

horário de instalação a usar”; no artigo 35º nº1 deve retirar-se a alínea b; no artigo 42º ficaria mais 

percetível se se dividisse o nº1, terminando “… no artigo anterior…” e depois incluir no nº2 “As situações 

previstas no nº anterior determinarão a cessação imediata …”, e devia incluir-se um nº3, neste artigo, 

substituindo o nº2, e indicaria “Por requerimento, devidamente fundamentado, da entidade interessada, 

pode o município decidir não aplicar a sanção de inibição de candidatura ao ano seguinte, prevista no nº 

anterior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e fez umas pequenas 

observações e alguns pedidos de alteração. No subprograma de apoio a cedência a instalações 

desportivas, no que respeita aos critérios de atribuição, o critério do ponto 1 alínea a) que diz “a 
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proximidade geográfica às instalações desportivas”. Aqui, não se sabe bem ao que se refere, uma vez 

que no concelho de Vagos não existem grandes instalações desportivas e este critério, da proximidade 

geográfica, prejudica, de alguma forma, se estiverem a referir-se aos mais próximos, os pontos do 

concelho que estão mais afastados. Existem excelentes instalações no centro do concelho de Vagos e a 

zona sul do concelho, por exemplo, ser substituída por alguma associação que possa aparecer pela 

proximidade. Se assim for não será um critério justo para o concelho inteiro. Neste mesmo ponto devia 

ser feita a valorização da cedência das instalações e ser divulgada. O senhor deputado quando diz 

valorização refere-se à quantificação da cedência a cada associação e referiu que isto é importante por 

uma questão de justiça e por uma questão de seriedade. Este regulamento, tirando a parte da estrutura 

do texto, que a deputada Catarina já falou, e muito bem, vem resolver uma questão de justiça a todas as 

associações desportivas do concelho e uma questão de seriedade, daí ter falado na questão da 

valorização porque tudo isto implica muitos gastos por parte da autarquia. Concluindo, a alteração em 

concreto, refere-se à alínea a) do nº1 do artigo 35º e acrescentar neste ponto a questão da valorização 

das cedências de instalações gratuitas que são feitas. ------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que, se bem entendeu, 

o que o deputado Juan pretendia era fazer desaparecer a alínea e a seu ver faz todo o sentido, porque 

se não o pavilhão que existe em Vagos nunca seria utilizado por mais ninguém sempre que alguma 

associação da vila estivesse interessada. Se é que é assim que este critério funciona. E além do mais 

pode acontecer outra coisa que é haver duas unidades, ao contrário da questão colocada que era a de 

haver poucos equipamentos disponíveis, interessadas e a de mais longe, tendo um equipamento 

próximo, estar preterida de o utilizar porque outra mais próxima o utilizava. As atividades devem ser 

colocadas em pé de igualdade e essa preferência não deve existir. Em relação à questão da valorização 

o senhor Jorge Luís gostaria que esta fosse mais precisa, porque o que ele entendeu foi que era 

importante saber medir o apoio que o município dá quando empresta um equipamento. ----------------------- 

------ O senhor deputado Juan Carlos Martins confirmou que é mesmo isso, ou seja, a valorização da 

cedência. Ao ceder este apoio os gastos devem ser tidos em conta para depois se avaliarem os outros 

apoios a atribuir. Esta informação deve ser sempre fornecida a todas as associações para que todas 

tomem conhecimento disso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da mesa usou da palavra para esclarecer os senhores deputados de que esta 

questão terá de ser clarificada o mais possível porque isto trará consequências e é bom que fique tudo 

muito explícito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora deputada Catarina Oliveira voltou a usar da palavra e referiu que concorda com a 

questão da proximidade geográfica mas ela também percebe, de certa forma, que ela conste ali e só por 

um motivo: quando se pensa no pavilhão municipal efetivamente só existe um e, portanto, a proximidade 

geográfica não faz sentido que se aplique, contudo, está-se a falar de utilizações regulares anuais. 

Assim sendo, imagine-se que existe um campo de futebol do município em Vagos e outro em Soza faz 

sentido que o de Vagos seja usado pelo clube mais próximo de Vagos e o de Soza pelo clube mais 

próximo de Soza, por exemplo. A senhora deputada percebe que esteja a proximidade geográfica para 

determinar a quem se atribui a utilização regular de determinado equipamento e não percebe a 
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proximidade geográfica como critério de exclusão das outras associações que não estejam naquela 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor João Carlos Loureiro, presidente da junta de freguesia de 

Soza, para fazer um esclarecimento. O que se pretende é que entrasse em linha de conta quando um 

clube tem uma ajuda na cedência de instalações, e que isso traz custos para a câmara municipal. Os 

equipamentos das freguesias não são propriedade da câmara e sim das associações e portanto não 

pode entrar em linha de conta. Aquilo que deve entrar em linha de conta é eventualmente o clube que 

agora vai utilizar, por exemplo, o campo de futebol novo de Vagos, ou que o utilizar, obviamente que é 

uma equipa de Vagos. Agora, pode ser cedido para outras organizações e para outras instituições. Não 

pode o regulamento da câmara falar dos outros campos situados nas freguesias do concelho, que são 

particulares e têm uma gestão própria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra a deputada Catarina Oliveira para esclarecer que o que estava a dizer é que só 

existe um ou dois equipamentos municipais no concelho, mas há outros equipamentos em várias 

freguesias. Nesse caso, havendo mais do que um equipamento igual ou idêntico no concelho e havendo 

associações nessas freguesias que seja possível usar este critério da proximidade para “afetar” aquele 

equipamento à utilização regular da associação que lhe está mais próxima e outra associação de uma 

outra freguesia que tenha equipamento idêntico poder usufruir de forma regular desse equipamento que 

tem na sua freguesia. Por isso é que a senhora deputada referiu que não admitia sequer a possibilidade, 

porque também pensa que o executivo nunca iria fazer isso, que a proximidade seja um critério de 

exclusão. Talvez o critério não esteja bem posicionado, devendo estar no fim da lista, e não pode ser de 

exclusão mas apenas de afetação pela proximidade mas só quando existam outros equipamentos 

idênticos disponíveis no concelho e mais próximos dessa associação. ---------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Juan Carlos Martins voltou a usar da palavra para dar um exemplo 

concreto: o estádio municipal está a ser utilizado por três associações, há condições específicas, por 

exemplo na formação no futebol, porque não pode ser em qualquer sítio. A BETEL, por exemplo, é uma 

das associações que representa um clube e tem cinco equipas federadas, de formação, que está a 

utilizar o estádio municipal. Entretanto, há outras três ou quatro que estão a utilizar, estando já 

demasiado ocupado e em termos de fim-de-semana com os jogos oficiais pior. Se surgisse outro clube, 

por exemplo o sozense, que decidisse ter formação e a nível de antiguidade estivesse à frente da BETEL 

em termos de proximidade esta poderia ser excluída, porque o outro clube é mais próximo. Por isso, é 

que esse critério não parece justo porque só existe aquele equipamento e a BETEL quando precisa de 

utilizar outro equipamento, como por exemplo o campo de futebol de Calvão, tem de pagar. Daí, o 

senhor deputado ter pedido que esta valorização se torne pública para que todos saibam quanto custa o 

que cada clube utiliza, como por exemplo a BETEL. Esta proximidade poderá ser um critério de exclusão 

e não pode, e por isso não deve fazer parte. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Hugo Silva retomou a palavra para prestar um esclarecimento e referiu que a deputada 

Catarina elencou uma questão que faz sentido. Realmente esta alínea se calhar não deveria estar no 

início mas mais para o fim. Ela é somente mais um fator de decisão e todos sabem que há uma série de 

associações que usam o pavilhão e o estádio e até à data tem havido sempre entendimento entre todos. 
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No caso da antiguidade se aparecesse uma nova associação não seria excluída, teria era de se chegar a 

um consenso por forma a ter a mesma oportunidade de desenvolver a sua atividade. Estes são só 

fatores de decisão e não de exclusão. A questão da valorização é um trabalho que já está a ser feito 

através da implementação da contabilidade de custos e onde se começa a ter já a noção de quanto 

custa a utilização por parte de cada associação de determinado equipamento desportivo. È um fator a 

avaliar no futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Jorge Luís referiu que faz aqui sentido falar de duas coisas. Uma delas é que 

devia constar deste programa era que quando os clubes têm uma infraestrutura desportiva devem utilizá-

la primeiro e só depois avançar para uma infraestrutura municipal. Portanto, faria sentido incluir isso 

aqui, o que não quer dizer que não possam utilizar as infraestruturas municipais mas se têm as suas 

próprias infraestruturas que serve os interesses e aqueles interesses em concreto não faz sentido 

estarem em igualdade de circunstâncias e a ocupar dois equipamentos com as mesmas pessoas e com 

a mesma organização. Em relação à valorização a maneira de resolver o problema destes critérios é 

valora–los, ou seja, ponderar cada um deles, e não importa se está em primeiro se está em segundo, e o 

que importa é quanto vale na decisão, como acontece em tantas outras circunstâncias nomeadamente 

na avaliação dos trabalhadores. Concluindo a melhor forma de resolver esta questão dos critérios é dar-

lhes um valor, um peso, na avaliação final e as associações são todas tratadas de forma igual com a 

maior transparência possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Sérgio freire e referiu que concorda com o que o 

senhor Jorge Luís acabo de dizer. Da mesma forma que se fez para as regras de atribuição de subsídios 

devia colocar-se, aqui, umas métricas para tomar a decisão e mais uma vez a decisão implica exclusão. 

Na opinião do senhor deputado esta questão da proximidade geográfica não seria má ideia retirá-la e 

incluiria a situação das instituições que não têm possibilidade de exercer as suas atividades nas suas 

próprias infraestruturas. Quanto à questão da valorização pode vir a ser complicado para a câmara 

estabelecer um valor do apoio a fornecer, em termos de edifício e de equipamentos. O que pode vir a ser 

feito é o que se faz para os subsídios em geral, publicitando todo o apoio que se dá, quer seja no 

fornecimento do espaço, de instalações e de equipamentos.------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor João Carlos Loureiro e referiu que qualquer um dos clubes não quer 

vir utilizar as instalações da câmara tendo as suas próprias instalações. Isso nem sequer se põe, de 

certeza absoluta. Quanto à valorização é apenas para chamar à atenção que havendo clubes a 

utilizarem as infraestruturas da câmara municipal, cujos encargos são da responsabilidade da autarquia, 

depois terá de haver uma atenção para com os outros clubes que têm as suas despesas próprias. ------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Juan Carlos referiu que deixa uma proposta muito concreta: retirar a 

alínea a) do ponto nº1; a questão da valorização das cedências não é assim tão difícil, ao contrário do 

que disse o senhor deputado Sérgio Freire, de atribuir um valor, é uma questão de contabilidade de 

custos. No princípio o senhor Juan Carlos começou por dizer que já estava a ser implementado mas 

agora sugeriu que se retire e no final do ano que se faça constar do relatório o valor desse apoio. ---------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para deixar duas questões: uma é 

relativamente à valorização do subsídio do subprograma um e gostaria de saber se, na atribuição desse 
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subsídio, existe algum coeficiente de valorização da formação em relação aos atletas federados; outra é 

relativamente ao artigo 9º onde refere os destinatários destes apoios serão sempre entidades legalmente 

constituídas mas, depois, no artigo 37º no subprograma sete, que é o dos prémios, diz “tem como 

objetivo premiar os resultados desportivos obtidos em provas oficiais pelos atletas individuais 

federados…” e o senhor deputado gostava de saber como é que isto irá ser feito, porque aparentemente 

o regulamento só prevê a atribuição dos subsídios a associações. --------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Hugo Silva para responder às questões colocadas pelo senhor 

deputado Rogério Simões. Relativamente à primeira questão, a valorização da formação, na matriz de 

cálculo está contemplado essa diferenciação. Em relação à segunda questão se calhar o texto está a 

suscitar esse raciocínio o que não é verdade, ou seja, o que se pretende realmente é premiar a 

associação com o resultado desportivo que os atletas alcançarem. Um atleta está sempre dependente 

de uma associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Rogério Simões colocou outra questão: um atleta federado em 

Aveiro, na associação de atletismo, e é de Vagos, este regulamento não se destina a associações sem 

sede em Vagos, como é que é premiado? ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que a questão de fundo é se o 

regulamento permite premiar apenas as associações ou também permite premiar atletas que por acaso 

exerçam atividades noutros clubes ou até livremente. No atletismo acontece muito esta situação e o 

regulamento, ao que parece, não prevê isso porque foi elaborado para as associações desportivas. O 

senhor deputado referiu, ainda, que concorda com as alterações propostas pelo deputado Juan Carlos e 

com as métricas nos critérios de decisão.------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara e referiu que terá de haver aqui um 

ajustamento, de acordo com as sugestões apresentadas, para que a atribuição de subsídios seja feita de 

forma clara e objetiva. Realmente fazem todo o sentido as alterações propostas pelos senhores 

deputados Jorge Luís e Juan Carlos Martins, porque a cedência de forma regular de instalações a uma 

instituição, em que a autarquia gere a instalação e suporta os custos decorrentes da sua gestão, tem um 

valor que outra associação suporta quando tem instalações próprias. Assim sendo, deverá ficar 

determinado no subsídio global, até porque esses custos são calculáveis e é uma componente do 

subsídio global a atribuir às diferentes associações. Quanto aos critérios de atribuição de subsídios 

devem ser valorados para efeitos de determinação o mais objetiva possível. Há associações que se 

candidatam e o critério da proximidade geográfica não pode ser motivo de exclusão mas sim de fator de 

determinação, dentro de um conjunto de fatores onde esse critério de proximidade será o menor dos 

critérios em termos de peso. Este regulamento, apesar de bem conseguido, não está isento de 

aperfeiçoamento e as sugestões dos senhores deputados são bem aceites e tudo se fará para que o 

documento a publicar seja mais perfeito que este apresentado para discussão e aprovação. ----------------- 

------ O senhor presidente da mesa perguntou aos porta-vozes dos grupos municipais se estão reunidas 

condições de votar o documento e se estão claras as alterações ou não. ------------------------------------------- 
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------ O porta-voz do grupo municipal do PSD, senhor Juan Carlos Martins, defendeu que tendo em conta 

o trabalho que já foi feito e as alterações aqui sugeridas, que lhe parecem claras, estão reunidas 

condições para votar o documento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O porta-voz do grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro, senhor Rogério Simões, referiu era 

preferível, se isto não for urgente, corrigir o documento, introduzindo as alterações sugeridas, e uma vez 

que irá haver uma sessão da assembleia municipal no próximo mês de abril levar-se-ia o regulamento a 

aprovação nessa altura. Até porque as questões de português não são tão objetivas assim e se forem 

feitas as alterações haverá mais tempo para analisa-las e assim poder-se aprovar um documento final 

com todas as condições reunidas. Se entenderem que deve ser votado hoje  este grupo municipal não 

se opõe mas preferiam aguardar, se não for urgente. --------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara referiu que aqui a urgência é relativa e ser aprovado hoje ou no 

próximo mês não fará grande diferença. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Assim sendo, deliberou esta assembleia que o ponto fosse votado na próxima sessão ordinária a 

realizar em abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto seis à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que se trata de um conjunto de 

compromissos que excedem um ano económico e que não se acham no plano de atividades que foi 

aprovado. Acima de tudo refere-se mais à aquisição de serviços que por força do seu prolongamento no 

prazo, ou por força de qualquer circunstância financeira, tenha uma utilização plurianual e que exija, por 

isso e para esse efeito e para cumprimento da lei dos compromissos, uma autorização por parte da 

assembleia municipal. Esta autorização é de âmbito genérico, sendo certo que é depois acompanhada e 

fiscalizada pela assembleia municipal a todo o tempo e no encerramento do ano económico em 

dezembro de cada ano. Este assunto já foi alvo de autorização por parte da assembleia municipal no ano 

passado só que cada autorização tem a duração de um ano e, portanto, tem de ser renovada para este 

ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções, o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto sete, aprovado 

em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 05 de março de 2013, à discussão da 

assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL. -------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e explicou que esta alteração vem ao encontro 

do enquadramento daquilo que foi o mapa de pessoal aprovado pela assembleia municipal e depois a 

sua concretização em sede de cargos de dirigentes e definição das unidades orgânicas flexíveis, ou seja, 

as divisões. Portanto, depois da aprovação da assembleia municipal foram atribuídos os nomes e foi 
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posta em cima a lei dos cargos dirigentes já considerando as várias interpretações possíveis da lei, e em 

especial aquela que foi produzida pela CCDR para agora fazer a aprovação final e concreta dessa 

grelha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria, com duas abstenções dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira 

e Catarina Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do público pediu e usou da palavra o senhor Fernando Capela e dirigiu-se ao senhor presidente da 

mesa nos seguintes termos: “Exmo. senhor presidente da assembleia municipal de Vagos, meu caro Dr. 

Carlos Neves, senhores deputados, uma vez que o senhor presidente da câmara está ausente desta 

assembleia e, como diz ele, não pode responder às solicitações levantadas pelos munícipes venho 

solicitar algumas recomendações pessoais que o senhor me fará o favor de perguntar e/ou o informar. 

Na comunicação social ouvi que a câmara deliberou ceder a uma tal comissão da capela da Vagueira 

um lote de terreno que estava afeto a uma área de jardim e lazer. Não concordo, até porque havia um 

loteamento onde estava incluído a tal capela. Mais, a igreja tem na Vagueira um lote de terreno que está 

em total abandono e a precisar de ser demolido urgentemente, onde antigamente eu cheguei a ir à missa 

muitas vezes, as construções ali existente pelo perigo e pela falta de zelo público da Igreja. Por isso, o 

poder político e autárquico não se deveria meter em assuntos desta natureza. Ouvi dizer que apareceu 

um novo projeto de vários que já ouvi falar para o sítio dos futuros armazéns municipais a construir em 

Santo André, onde estava projetado para lá um pavilhão desportivo e os serviços operativos. Estas 

foram a causa da compra dos ditos terrenos onde se investiram centenas de milhares de euros no 

segundo mandato onde eu e o senhor presidente da assembleia fizemos parte. Foram gastos muitos 

milhares de euros a fazer o projeto para o pavilhão desportivo de Santo André e para os armazéns 

municipais e estranhamente têm aparecido várias propostas, que não estas, para o local. Gostava de 

saber quando foi tomada uma deliberação em que se mudou o uso dos terrenos. Como sabem onde 

estão os atuais armazéns está aprovado um loteamento urbano que é possível rentabilizá-lo, realizar 

dinheiro e canaliza-lo para estes investimentos. Aproxima-se o final do mandato e a presença em palco 

do atual presidente. Não seria mais lógico o senhor presidente entreter-se estes últimos seis meses no 

seguinte: parque empresarial de Soza, que não ata nem desata, estamos na mesma. Amanhã é 

inaugurado o parque empresarial do Casarão, em Águeda, um excelente projeto na área industrial; 

entreter-se, também, com a requalificação urbana do centro da vila, há projeto e não tem havido força 

política junto do QREN para realizar o tal investimento; circulares internas e externas nem um metro, 

senhor presidente, já passaram doze anos de mandato e nem um metro foi candidatado ao QREN; 

processos que nunca mais acabam neste município: Ria Vagos, lomba do forte velho, parque de 

campismo, divisória da coisa comum, etc.. Para terminar, tenha a coragem de fazer um concurso público 

internacional para a venda do loteamento da Boa Hora que tenho a certeza que não ficará deserto. ------- 

------ Não havendo mais público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao 

segundo secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------- 
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------ De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será devidamente assinada pelos membros da mesa. -------------------------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 
------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 
------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


