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ATA Nº19 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 29 de 

fevereiro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

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

sessão ordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos 

senhores Manuel Marcelino dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte 

agenda de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ------------------------------------------------ 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------D – Período de “antes da ordem de trabalhos”; ----------------------------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------ PONTO DOIS – MAISVAGOS – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. ---- 

------ PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA – AUTORIZAÇÃO 

PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção.  

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

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilherme Freire Pereira, Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, e Sérgio Manuel da Silva Freire, eleitos 

na lista do Movimento VAGOS Primeiro; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, Carlos 

Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço, André de Jesus Pinho, Tony 

Richard Almeida e Francisco José Ferreira São Marcos eleitos na lista do Partido Social Democrata; ----- 

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

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Licínio Custódio Ramos, Covão do Lobo, Cláudio André dos Santos 

Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; João Carlos Regalado Loureiro, Soza, 

Maria Fernanda Oliveira, Ouca e Carlos Alberto Soares da Costa Pereira, Vagos. ------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Leane Silva leite, 

Susana Maria da Costa Reis, em substituição de Joaquim António Pires Plácido, Paulo Ricardo Moreira, 

Rui Manuel de Almeida Neto e Albano Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------ 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Manuel José Ferreira Bogalho 

representado por Manuel Oliveira Pimentel Nogueira e Maria Dulcínia Martins Sereno representada por 

Rosa da Conceição Ferreira Francisco Martins. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco António Domingues, Silvério Regalado. -----------  

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da assembleia municipal informou o órgão deliberativo que as atas seriam 

objeto de apreciação e votação em próxima reunião. --------------------------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foi enviada fotocópias aos elementos da assembleia municipal, no período compreendido entre 

02 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal fez referência a um ofício remetido pela câmara 

municipal relativamente aos RSU – resíduos sólidos urbanos – e que diz respeito a uma retificação. 

Esclareceu que apesar da aprovação do tarifário não ser da competência da assembleia municipal, mas 

sim da câmara municipal e por lapso, na reunião camarária de 08 de novembro de 2011, não ficou a 

constar o tarifário aprovado para a recolha de resíduos sólidos urbanos a proposta do senhor vereador 

Silvério Regalado, correspondente à tarifa T5 – instituições sem fins lucrativos, este assunto veio a 

conhecimento deste órgão na sessão de 30 de dezembro de 2011 e daí ser apresentada esta retificação 

na sessão de hoje. Não foi feita a leitura do documento mas o presidente da mesa informou de que se 

algum deputado quiser uma cópia poderá solicitá-la. ---------------------------------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Para efeito do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 

regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas pelos senhores deputados Leane Silva Leite, 

Licínio Custódio Ramos, Manuel José Ferreira Bogalho e Susana Maria Costa Reis à última sessão 

realizada no passado dia 27 de janeiro de 2012. --------------------------------------------------------------------------- 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e começou por questionar o 

senhor presidente da mesa se relativamente à reforma da administração local há mais alguma 

informação e se serão chamados a participar da discussão sobre o assunto. Seguidamente dirigiu-se ao 

senhor presidente da câmara e questionou relativamente à ADRA, pois, segundo o senhor deputado, 

continua-se a assistir a uma degradação constante das estradas no concelho, os trabalhos andam num 

“para arranca” e as pessoas queixam-se. Há uns tempos atrás esta assembleia alertou para os trabalhos 

desastrosos que se faziam na abertura e fecho das valas. Entretanto, já se começou a ver algumas 

crateras nas estradas em sítios onde já havia sido reposto o pavimento e o senhor deputado pretende 

saber em que pé estão estas obras e qual a posição da câmara municipal. ---------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que parte da sua 

intervenção já foi abordada pelo senhor deputado Juan Martins mas, além das obras do “para arranca”, 

acentuou a questão das reposições. De facto, a qualidade das reposições, e não se referiu só ao 

saneamento mas à maioria das obras que se fazem na via pública, é péssima. O espaço público do 

concelho e as vias estão a degradar-se a olhos vistos e onde há intervenções as coisas ficam que é uma 

vergonha, embora existiam alguns exemplos de boas reposições mas infelizmente poucos. 

Relativamente ao que se tem passado ultimamente na estrada nacional 109, que teve uma intervenção 
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de tapete há pouco tempo, tem um profundo abatimento e um corte de estrada. O senhor deputado bem 

sabe que as infraestruturas, neste momento, praticamente nenhumas são da gestão do município mas a 

verdade é que quando este tem uma intervenção tão profunda numa estrada tão importante como a 109 

era bom que as entidades que têm infraestruturas enterradas tivessem que acautelar, em termos de 

planeamento, o que pretendem fazer nos próximos tempos para evitar intervenções logo de seguida 

após a colocação do novo tapete. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para pedir um esclarecimento 

relativamente à atribuição de subsídios por parte da câmara municipal, relativos ao ano de 2011, 

publicados na comunicação social, atendendo a que ainda é um valor avultado. Segundo o senhor 

deputado aparecem várias organizações do município incluindo as juntas de freguesia a quem foram 

atribuídos os subsídios e os respetivos valores mas não vem indicado o propósito do subsídio. 

Relativamente às juntas de freguesia refere vários itens com um valor e fica-se sem perceber ao que é 

que se refere. Continuando, referiu que nesta listagem não aparece a junta de freguesia de Soza e o 

senhor deputado gostaria de saber porquê, ou seja, foi decisão do executivo, por algum motivo, ou se a 

junta não pediu qualquer subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado André Pinho e começou por felicitar o jornal O 

Ponto, a VagosFM e a Caixa de Crédito Agrícola de Vagos pela organização da VIII edição da Vaga 

D’Ouro e a todos os nomeados nas diferentes categorias, destacando as três pessoas que estão à frente 

de juntas de freguesia, nomeadamente Albano Gonçalves, Dulcínia Sereno e Silvério Rua que 

simbolizam a garra, o esforço e a dedicação diários para o desenvolvimento do nosso concelho. 

Destacou, também, as nomeações relacionadas com a câmara municipal, nomeadamente a feira do livro 

social, a atividade Mais Desporto Mais Saúde, nas freguesias, e o Vagos Open Air. Entretanto, 

questionou o senhor presidente da câmara relativamente à situação dos centros escolares, uma vez que 

e segundo a comunicação social as obras continuam paradas, pelo menos o de Fonte de Angeão. O 

senhor deputado destacou uma atividade, de entre muitas atividades que se realizam nas instituições, 

que está a ser desenvolvida na freguesia de Santo André e que é a de “apadrinhar” um idoso. É uma 

atividade desenvolvida pela assistente social da Associação de Solidariedade Social de Santo André e é 

muito importante que se apoie este tipo de projetos porque ultimamente o que se tem constatado com 

elevada frequência são idosos mortos em casa sem familiares, esquecidos e ao abandono. ------------------ 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Paulo Santos e começou por felicitar os 

GRECAS por mais um aniversário. Seguidamente, referiu que é com algum agrado que vê este edifício a 

ficar de “cara lavada” e chamou atenção do executivo camarário para não deixar degradar todos os 

edifícios que são tutela da autarquia, nomeadamente as escolas de 1ºCEB que foram encerradas. Cada 

vez mais se tem verificado que os edifícios pertencentes ao município estão ao abandono, sem qualquer 

tipo de manutenção e a degradarem-se, tal como está a acontecer com as antigas instalações do centro 

de saúde onde se pode ver uma rede de proteção mas não se percebe se estão a decorrer obras ou 

não. Outra questão que abordou teve a ver com a proteção na praia da Vagueira e o que se continua a 

verificar é que as cordas continuam lá, questionando o senhor presidente se são para ficar e para 

quando o início das obras de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por pedir 

esclarecimentos relativamente à urbanização da Boa Hora. Este foi um assunto que veio à assembleia 

municipal a pedir autorização para a venda de uma determinada área a um determinado interessado que 

se propôs comprar em determinadas condições, nomeadamente de ser feito um novo plano de pormenor 

para uma área daquela zona por um determinado valor, por venda direta. Entretanto, numa anterior 

sessão da assembleia municipal o senhor deputado questionou se o assunto cá voltaria para definir 

condições ao que o senhor presidente da câmara foi muito claro na altura e disse que não tinha nada 

que vir porque as condições já haviam sido definidas. Contudo, o senhor Jorge Luís pretende saber em 

que pé está esse contrato porque, ao contrário do que foi aqui dito, as condições não foram definidas. 

Aliás, e o senhor deputado quer que fique bem claro, em novembro de 2009, quando esta questão veio à 

assembleia municipal, o senhor presidente comprometeu-se a brevemente, “provavelmente já no 

próximo mês de janeiro”, referiu, trazer aqui o projeto de contrato de promessa de compra e venda para 

os senhores deputados aprovarem as condições definitivas de venda daqueles terrenos. A questão que 

colocou foi, e uma vez que em 2009,e já lá vão dois anos e tal, a crise já estava instalada, em que pé 

está este negócio e o que é que o município assegurou em termos de ter que fazer um esforço, 

nomeadamente para fazer um novo plano de pormenor, uma vez que assumiu um compromisso com 

três interessados na compra. É importante saber o que é que o município assegurou para que em caso 

de o negócio não seguir para a frente, como tudo leva a crer que não vai, e ao senhor deputado levou-o 

sempre a crer que não ia desde o início, o que é que fica, ou seja, fica um plano de pormenor para pôr à 

venda a outros interessados, o negócio já acabou, o município ganhou ou ganha alguma coisa com tudo 

isto. São estas dúvidas que o senhor deputado pretende ver esclarecidas, uma vez que não existe 

proposta de contrato de compra e venda assinado, não há um seguro de caução e não há uma caução 

portanto, provavelmente, o que está feito está feito mas o senhor Jorge Luís gostaria de ver resposta a 

estas questões por parte da câmara. Outra questão que colocou foi se o senhor presidente já fez o 

pedido de parecer a que se comprometeu perante esta assembleia municipal, uma vez que, até ao 

momento não foi dado conta dele e o senhor deputado quer, hoje, deixar aqui muito claro que o senhor 

presidente tendo sido eleito membro da administração da MAISVAGOS, na assembleia geral daquela 

empresa a 31 de agosto de 2010, devia dar, e não deu, conhecimento formal ao tribunal de contas e à 

assembleia municipal dessa situação. Entretanto, se o senhor presidente da câmara não vier com o 

parecer que ficou de pedir o senhor deputado irá fazer aquilo que inicialmente se propôs a fazer e que 

era de dar conta da situação ao presidente do tribunal de contas que depois fará o que entender. Ainda 

em relação aos órgãos sociais da MAISVAGOS foi anunciada uma alteração no conselho fiscal mas que 

se saiba não se concretizou e se isso aconteceu em que reunião foi, porque a verdade é que nem o 

membro eventualmente designado nem o membro, hipoteticamente, destituído recebeu qualquer 

comunicação da empresa. Entretanto, está para se verificar para breve a reentrada de um dos membros 

no executivo camarário e a saída do outro e o senhor deputado pretende saber, se de uma vez por 

todas, esta questão dos órgãos sociais da MAISVAGOS está resolvida e se aquela empresa, que é de 

todos nós, tem os seus órgãos a funcionar como deve de ser e eleitos de acordo com aquilo que o 

acionista principal indicou ou não. Por outro lado, e ainda em relação à mesma empresa, o senhor 
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deputado gostaria de saber se já está estabilizada a estrutura societária daquela empresa, porque houve 

doações de ações e houve venda de ações mas há uma nota que a Notária coloca sempre no final das 

escrituras e que diz que aquelas transações só são válidas se for cumprido o que define o código dos 

valores mobiliários. O senhor Jorge Luís pretende saber se foi cumprido o que define o código dos 

valores mobiliários e se, de uma vez por todas, a empresa é uma empresa que pertence ao município, 

ao conselho empresarial do centro, ao Colégio de Nª Senhora da Apresentação e ao NEVA, apesar de 

continuar a aparecer no site da EPADRV como também pertencendo à EPADRV mas isso já se sabe 

que nunca pertenceu e não vai nunca pertencer. Seguidamente gostaria de saber se para além das 

obras do centro escolar de Fonte de Angeão se há outras obras paradas, nomeadamente as da 

biblioteca municipal. Concluindo, fez uma contestação que é estranha, e pode entender-se que a 

assembleia municipal não tem nada a ver com isto mas tem até pelas críticas que têm sido feitas, 

relativamente aos dois assessores contratados para exercerem funções na câmara municipal, um na 

área da educação outro na área das obras funções de coordenação de serviços. Apesar da autarquia ter 

aprovado que se fizessem novos contratos para estas áreas, aquelas duas pessoas contratadas 

naquelas circunstâncias a partir do final do contrato, em final de fevereiro, passaram a integrar os 

gabinetes dos vereadores. Este procedimento é legítimo, afirmou, e está correto só que quando foi para 

se fazer um contrato de prestação de serviços se dizia que tinha de ser assim porque eram funções que 

não podiam depender de ninguém, ou seja, não podia haver uma dependência hierárquica e depois a 

seguir passam a ter uma dependência hierárquica política do vereador diretamente, deixando ser 

assessores para ser secretários dos vereadores. O senhor deputado não quis deixar de fazer estas 

constatações, que dão a entender o erro que foram os contratos de assessoria, e julga que isto terá uma 

explicação no relatório da inspeção que háde vir a esta assembleia municipal, só para dizer que se 

justificaram todas as críticas que foram feitas anteriormente e de certa forma foi dada a “mão à 

palmatória”. As nomeações são absolutamente legítimas e é um direito que compete aos vereadores que 

já deviam ter os seus gabinetes formados há muito tempo. ------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, e antes de dar a palavra ao senhor presidente da câmara, o senhor presidente da 

mesa respondeu à questão que lhe foi colocada pelo senhor deputado Juan Martins relativamente à 

reforma da administração local. Assim sendo, o senhor presidente esclareceu que na última semana 

esteve fora e este assunto tem sido publicitado na comunicação social, mesmo antes de chegar às 

entidades que têm de tomar as decisões, e não existe nenhuma comunicação escrita sobre o assunto 

que tenha sido endereçada ao presidente da assembleia municipal de Vagos. A informação que o 

presidente da mesa tem é mesma que todos têm e a conclusão a que se chega é que se andou a 

trabalhar para nada, uma vez que, neste momento, a discussão sobre a reforma da administração local 

resume-se à diminuição de freguesias não se sabendo se em relação aos outros assuntos existe um 

comungar de ideias mas a verdade é que a assembleia municipal ficou com um problema em mãos, ou 

seja, uma redução de 25% nas freguesias do concelho. É óbvio que vai ser um problema e uma “bota 

que esta assembleia vai ter para descalçar” e portanto ainda há muito para debater sobre o assunto. Em 

concreto, e que tivesse sido comunicado por escrito, não existe qualquer informação. De seguida, 

passou a palavra ao senhor presidente da câmara. ----------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da câmara começou a sua intervenção esclarecendo o senhor deputado Jorge 

Luís sobre as nomeações feitas recentemente. Assim sendo, informou de que as nomeações são 

legítimas e o que se fez antes fez-se bem e o que se fez agora também se fez bem e sempre de acordo 

com a lei. Relativamente à questão se existem mais obras paradas informou de que, neste momento, e 

não pelos mesmos motivos, estão paradas as obras da biblioteca municipal e do centro escolar de Fonte 

de Angeão. O centro escolar da Gafanha da Boa Hora continua a andar. As obras na biblioteca municipal 

estão paradas por um questão técnica, relativamente à cave e ao suporte da fachada, e as obras do 

centro escolar por motivos financeiros. De qualquer modo se não fosse por motivos financeiros seria por 

outro motivo qualquer porque o empreiteiro já vai na segunda suspensão, e a primeira não foi por 

motivos financeiros e sim de projeto, e já anunciou a terceira por outro motivo qualquer que não 

financeiro. Neste momento, está parada por motivos financeiros porque a validação do primeiro pedido 

de pagamento, e a biblioteca tem um montante de financiamento a rondar os 80%,portanto não haverá 

dificuldades de financiamento bancário e não haverá dificuldades financeiras para suportar nem os 

centros escolares e nem a biblioteca municipal, cuja taxa de financiamento, somando todos, andará na 

casa dos 90%, porque temos cento e três mil euros desde dez de fevereiro para receber e existe para 

validar e receber duzentos e nove mil euros relativamente ao centro escolar de Fonte de Angeão. 

Obviamente, se a câmara pagou parcialmente estes valores para poder apresentar os pedidos de 

reembolso ou contra fatura não há disponibilidade para continuar a pagar sem receber, havendo um 

atraso, que é legítimo, até à validação do primeiro auto e pensa-se que a partir de agora o IFDR irá 

pagar atempadamente naquilo que é normal um prazo de pagamento de seis semanas após a data de 

validação. Quanto à estrutura societária da MAISVAGOS está estabilizada há imenso tempo e 

relativamente ao pormenor que referiu o senhor deputado Jorge Luís o senhor presidente diz 

desconhecer se a MAISVAGOS, através do seu secretário, procedeu de acordo com as comunicações e 

portanto sobre esse ponto de vista não sabe dizer se está ou não. O que apenas pode dizer é que desde 

há bastante tempo, mais de um ano, certamente que está estabilizada a estrutura do capital social nos 

49% no município, 46% no NEVA, 4% no CEC e 1% no colégio de Calvão. Desde a altura em que o 

processo esteve em discussão na assembleia municipal para retificação que desconhece ter havido 

qualquer alteração à estrutura societária. No que diz respeito aos órgãos sociais está previsto no 

próximo dia oito falar com o anterior presidente da assembleia geral, que declinou o exercício de 

funções, sobre esta e outras questões, sendo certo que uma das questões que colocou acabou por não 

produzir efeito porque o senhor vereador que pediu a suspensão de mandato toma posse novamente na 

próxima reunião de câmara. Relativamente ao pedido de parecer este já foi pedido à CCDR e neste 

momento aguarde-se que chegue à câmara municipal e logo que chegue os senhores deputados terão 

conhecimento do seu teor. Quanto à urbanização da Boa Hora não foi outorgado contrato de promessa 

porque os promitentes dessa proposta não quiseram um contrato de promessa e a questão que se 

colocou foi aproveitar a oportunidade para valorizar o plano de pormenor e não elaborar um, ao contrário 

do que disse o senhor Jorge Luís, tendo existido uma alteração ao plano em vigor. De acordo com o 

senhor presidente valeu a pena, a alteração, porque o plano está objetivamente bem mais valorizado. 

Aquilo que o senhor deputado quer saber é se, após o registo da alteração ao loteamento, uma vez que 
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houve plano a seguir houve alteração ao loteamento e a seguir houve registo, já foram notificados os 

promitentes e a resposta é que já. Eles tinham um prazo de três meses após a notificação da câmara 

municipal que ocorreu em outubro do ano passado. Esses três meses concluíram-se em janeiro deste 

ano e a câmara foi informada de que por motivos de saúde a pessoa em causa não pode reunir a 

documentação a que estava vinculado para o efeito. Entretanto, o senhor presidente decidiu aguardar 

mais um mês, até final de fevereiro, e findo este prazo será notificado para de forma definitiva a câmara 

informar que se desvinculará daquilo que foi a promessa de compra. Ao contrário do que referiu o senhor 

Jorge Luís existe uma promessa de compra e caberá depois à câmara municipal e à assembleia 

municipal saber se pretendem acionar juridicamente os promitentes da proposta atendendo a que existe 

uma promessa de compra que foi subscrita. Não existe um contrato de promessa de compra e venda 

existindo apenas uma promessa de compra por um valor e com determinadas condições que a câmara 

municipal e a assembleia municipal aceitaram sendo soberana a palavra desta assembleia caso não se 

verifique o cumprimento dessa promessa de compra por parte dos promitentes adquirentes. 

Relativamente à questão levantada pelo senhor deputado Paulo Santos informou de que o centro de 

saúde foi resguardado face à banalização existente porque a autarquia aguarda, há bastante tempo, a 

aprovação de uma candidatura no âmbito das redes urbanas para a competitividade e inovação. Esta foi 

uma candidatura conjunta dos municípios da CIRA e de um conjunto de associações da região da CIRA 

estando previsto um investimento na reabilitação daquele centro de saúde e sua destinação a funções e 

valências sociais e culturais. A câmara aguarda a aprovação da candidatura para iniciar o procedimento 

de concurso para a recuperação do edifício. Quanto às escolas desocupadas elas vão sendo ocupadas 

por associações que têm solicitado sede para esses edifícios e a câmara municipal tem estado a fazê-lo 

em todos as freguesias que têm pedido e desde que haja acordo entre a junta de freguesia e a câmara 

municipal, isto é, se a autarquia não estiver interessada naquele imóvel poder-se-á ceder as instalações 

e dar uso a essas escolas. Relativamente às cordas na praia da Vagueira, como já foi aqui comunicado 

várias vezes, a câmara foi informada pelo INAG de que não tinha condições para avançar com a 

segunda fase da empreitada. Entretanto, foi outorgada, há uns meses atrás, a cedência da posição 

contratual do INAG no POVT na candidatura aprovada para a segunda fase. Em função daquilo que era 

a componente local do financiamento da câmara municipal no projeto decidiu-se reduzir e reformular a 

empreitada e torná-la, também, mais resistente àquilo que são os fatores de desgaste e erosão das 

obras marítimas. Foi pedido à empresa que fez o projeto que reformula-se de acordo com aquilo que 

foram as negociações entre a câmara e o anterior INAG. A reformulação está feita e está, neste 

momento, a ser submetida à nova entidade onde está integrado o INAG, e provavelmente os mesmos 

técnicos que avaliaram a proposta/projeto inicial, para depois então se submeter à validação do POVT. 

Após esta validação é que a câmara poderá avançar com o concurso público de empreitada, uma vez 

que a obra excede em muito aquilo que é a obrigação de submeter a visto o contrato de empreitada e 

como se sabe o tribunal de contas só visa depois da aprovação da candidatura dos fundos comunitários. 

Enquanto esta não acontecer não poderá haver concurso público para o efeito e portanto espera-se que 

dentro em breve a reformulação do projeto esteja concluída e se possa retomar o processo normal para 

a reabilitação da praia da Vagueira. Não há uma data agendada para o efeito mas espera-se que ocorra 
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entre setembro deste ano e junho do próximo ano, sendo que tudo está a ser feito para que a obra se 

inicie no fim da época balnear de 2012 e esteja pronta antes da de 2013. Relativamente à questão dos 

subsídios o que foi publicado na comunicação social, através do jornal o ponto, cumprindo-se uma 

obrigação legal, foram os subsídios efetivamente pagos e não os subsídios atribuídos. Os subsídios 

atribuídos constam das atas que estão disponíveis no site da câmara municipal para consulta pública. 

Quanto ao pedido de subsídios pela junta de freguesia de Soza, e de todas as outras, eles são mais que 

muitos e obviamente que aqueles pagamentos publicados referem-se a subsídios antigos e não a 

recentes, portanto, são situações já com algum passado e a câmara vai continuar a pagar aqueles 

compromissos que assumiu antes de assumir mais com aquela dimensão num valor de mais de 

setecentos mil euros. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Rogério Simões o senhor 

presidente esclareceu que houve, realmente, má qualidade das reposições em Santa Catarina, ponte de 

Vagos, Fonte de Angeão, Vagos e Santo André. Entretanto vai haver, depois de meses e meses de 

insistência e negociações, uma vistoria conjunta da câmara municipal, da ADRA e dos empreiteiros, em 

que serão convocados os respetivos presidentes de junta de freguesia, para aferir troço a troço rua a rua 

a qualidade dessas reposições e da obrigação da ADRA ou do empreiteiro, e não da câmara municipal 

porque houve uma destruição de infraestruturas municipais de acordo com o contrato, de repor nas 

condições anteriores, ou seja, a reposição de qualidade dos pavimentos. A relação que depois se 

desenvolverá entre a ADRA e o empreiteiro não é um problema da câmara municipal existindo garantia 

bancária suficiente para uma boa reposição das infraestruturas. A câmara tentou várias vezes com a PT, 

com a EDP, com a Lusitânia Gás e com a TV Cabo que eles fizessem coincidir os seus planos de 

investimento com os planos de investimento da autarquia mas isso não foi possível porque, desde logo, 

em toda a beneficiação da zona sul estava a Lusitânia Gás a colocar a rede de gás por cima dos 

pavimentos haveria contratado. Portanto, tentou-se mas nunca foi possível porque existe esse 

desfasamento de planos e aquilo que se espera, e se tem feito, é obrigar à reposição das reposições dos 

pavimentos quando estas estão realmente mal feitas e quando dentro da garantia apresentam um grau 

de degradação que obrigue os empreiteiros a repor ou a refazer. Quanto à reorganização autárquica o 

senhor presidente da assembleia municipal tem a mesma informação não havendo nada de novo. O que 

há sim é uma proposta de lei que a ser aprovada vai criar um novo movimento a nível local. Daquilo que 

o senhor presidente leu, haverá uma notificação à assembleia municipal para aplicar no seu território 

municipal os critérios previstos nessa lei. No caso de Vagos prevê uma readaptação para oito freguesias, 

ou seja, levará à fusão de três freguesias com uma, com duas ou com três, sendo que no fim tem de 

ficar apenas oito, seja qual for a forma de aglutinação. Depois disso, caso a assembleia municipal 

discorde, será a unidade técnica, que será constituída para o efeito, a apresentar uma proposta à 

assembleia municipal da aplicação da lei onde apresentará uma proposta de oito freguesias. Face a 

essa proposta concreta da unidade técnica, constituída em sede da assembleia da república, terá mais 

uma vez a assembleia municipal a oportunidade para se pronunciar sobre a proposta aceitando ou não e 

não aceitando propondo uma contraproposta ou não propondo, rigorosamente, nada. Portanto, é este o 

percurso esperado nos próximos noventa dias. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para tecer alguns comentários à 

respostas do senhor presidente. Relativamente à questão da indicação do elemento para o conselho 

fiscal da MAISVAGOS não tem nada a ver com a questão de ser ou não vereador. Ser vereador não é 

condição, porque senão outras pessoas não podiam se membros do conselho fiscal da entidade. Em 

relação à questão da promessa de compra referiu desconhecer a existência deste tipo de figura jurídica, 

conhecendo em Vagos, apenas e desde 1990 a propósito de um imbróglio complicado, o contrato de 

proposta e o contrato de promessa em que juntos deram origem a uma confusão muito grande que se 

está, ainda, hoje a pagar por isso, referindo-se aos terrenos do Areão sul. Foi exatamente com um 

contrato de proposta e com um contrato de promessa que se originou esta grande confusão. Agora 

aparece uma promessa de compra com as condições da compra em que a única coisa definida foi o 

preço e as condições da venda seria fixadas num contrato de promessa de compra e venda, este sim 

uma figura jurídica, e viria à assembleia municipal para ser aprovado nos seus termos antes de ser 

celebrado. Todos sabem que existe uma proposta de compra mas se existe uma promessa de compra 

essa é desconhecida porque nunca foi apresentada a esta assembleia municipal, não se conhecendo as 

condições em foi feita. À assembleia cumpre-lhe não só autorizar a venda como fixar as condições em 

que essa venda é feita, e estas ainda não estão fixadas tendo apenas sido fixado o valor pela qual é 

feita. Era a isto que se referiu, ao documento que a assembleia teria de aprovar e nunca aprovou e pelos 

vistos nunca virá a aprovar porque, tal como o senhor deputado sempre suspeitou, não irá haver negócio 

nenhum e nunca foi para haver, embora lhe parece que havia entre os promitentes pessoas bem-

intencionadas, referindo-se nomeadamente ao empresário vaguense. ---------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

submetendo a apreciação o ponto um: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

 ------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 28 de dezembro de 2011 e 25 de fevereiro de 2012.------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 22 de fevereiro de 2012, bem como os 

processos pendentes em tribunal, em que o município de Vagos é parte e que envolvam eventual 

responsabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira começando por referir que a nível 

da informação financeira tem havido um maior cuidado na apresentação da mesma. Contudo, referiu que 

o mais importante não está neste documento, ou seja, continua a não vir informação relativa ao 

cancelamento dos pagamentos à caixa geral de depósitos do contrato que tinha para pagamento dos 

três milhões e oitocentos e tal mil euros à Ria Vagos dos quais só se amortizaram cerca de sessenta e 

nove mil euros, apesar de já se ter pago algumas centenas de milhares de euros. Entretanto, 

suspendeu-se em outubro de 2008 o pagamento, a propósito de um recurso extraordinário que se fez 

para o supremo tribunal de justiça, e depois, mesmo com resposta em 2010 do supremo tribunal de 

justiça a dizer que com aquele recurso não se chegava a lado nenhum, acabou-se por continuar a não 
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pagar. Há uma dívida acumulada, para além da dívida de oitocentos e tal mil euros de tranches não 

pagas que a somar aos três milhões e novecentos mil euros, estando a falar-se em mais de quatro 

milhões e seiscentos mil euros de dívida neste momento, e ainda por cima de uma aflição em relação à 

forma do pagamento. O senhor deputado gostaria de saber se há mais algum desenvolvimento, porque a 

concretizar-se aquilo que parecia ser a forma de resolução apresentada pela caixa geral de depósitos, o 

que parece ser, e se o município tem forma de ultrapassar esta situação tão complicada. Entretanto, 

referiu que apesar de não constar nesta informação, mas tem a ver com isto, que finalmente a câmara 

municipal deliberou por unanimidade pedir a nulidade dos contratos que deram aso a esta situação 

complicada e que o senhor deputado entendia que eram nulos desde 1990, quando não os quis votar 

nesta assembleia e até foi criticado por isso, mas não sem antes dizer porque é que não votava e fê-lo 

por entender não haver condições para o efeito. Houve quem quisesse que os contratos fossem votados 

favoravelmente e agora encontra-se o município a braços com uma situação que se tem vindo a agravar, 

e nada se resolveu. Contudo, o senhor Jorge Luís tem esperanças que o município ainda não se veja 

numa situação tão embaraçosa como é aquela que está neste momento se não houver um volte face 

desta questão em que se encontra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para solicitar três 

esclarecimentos. Um deles tem a ver com a reparação e pintura do edifício Visconde de Valdemouro, 

pretendendo saber se são só estas as obras de intervenção ou se irá sofrer outras. A segunda questão 

tem a ver com o projeto de execução do posto de vendagem e o atelier da Arkhetypos, pensado ser o 

atelier do arquiteto Couceiro, e a forma como esta atribuição foi feita, e porquê este atelier. Por último 

referiu-se à situação em tribunal da SIMRIA para saber qual o ponto da situação. ------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara para prestar os esclarecimentos 

solicitados pelos senhores deputados. Quanto ao processo Ria Vagos, de acordo com a caixa geral de 

depósitos, o processo obteve, por parte da câmara municipal, parecer favorável para a interposição de 

um recurso extraordinário de revisão, curiosamente aplaudido na assembleia municipal na altura. O 

recurso entrou em finais de 2008, percorreu e entrou quando tinha que entrar com uma condenação 

definitiva no processo João Rocha, aproveitando a decisão judicial desse processo, não podendo ser 

antes e dentro do prazo dos cinco anos previstos na lei. Na altura foi referido que as dificuldades em 

ganhar o processo eram mais que muitas e explicou porquê. Entretanto, perdeu-se na 1ª instância, 

perdeu-se na 2ª instância e perdeu-se na 3ª instância. Portanto, percorreu-se os tribunais que tinha de 

percorrer e as instâncias que tinha que percorrer e, obviamente, nenhuma das três reconheceu o direito 

ao município de reapreciar aquela decisão transitada em julgado. Na altura foi decidido, porque a caixa 

geral de depósitos era parte no processo, a parte recorrida, suspender os pagamentos com o 

conhecimento da caixa geral de depósitos e com o consentimento tácito da mesma, uma vez que a 

mesma notificada nada disse até há bem pouco tempo, ou seja, até 14 de janeiro de 2012 a caixa geral 

de depósitos nunca se pronunciou sobre o pedido de suspensão de pagamentos. Depois de consolidada 

a decisão judicial de supremo tribunal de justiça houve uma marcação em Lisboa para retomar o 

processo, foi consertada com a direção da caixa geral de depósitos uma posição do município que seria 

submetida a apreciação do conselho de administração da caixa, isto em março de 2011, e passado 
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quase um ano veio, então, uma proposta idêntica aquela que o município apresentou. O valor em dívida 

é menor, relativamente aos pagamentos que foram efetuados e que foram bem mais que aquilo que o 

senhor Jorge Luís referiu, Como é óbvio não tendo pago durante este período acrescem juros sobre o 

valor em dívida na altura e não sobre a totalidade do valor. E é sobre o valor das prestações vencidas, 

que não foram pagas, julgando ser seis, uma sétima em janeiro de 2012, que se estará a falar de um 

prazo para pagamento acrescido duma respetiva taxa de juro. Portanto, não há um acréscimo de dívida 

propriamente dita, haverá, sim, uma taxa de juro que tem de ser suportada pela autarquia. Entretanto, 

terá de se aguardar para ver como terminam as negociações com a caixa geral de depósitos para se 

saber a conclusão do processo. Em relação à nulidade ela já foi aqui também discutida na assembleia 

municipal, e apresentada pelo senhor deputado Jorge Luís, e já na altura o senhor presidente referiu que 

era uma hipótese a percorrer e não via a nulidade quanto à caixa geral de depósitos e ao processo Ria 

Vagos porque processualmente o município teve uma oportunidade para deduzir a nulidade quando 

apresentou a sua contestação, face a uma petição inicial cujo fundamento era o incumprimento de um 

contrato de promessa. Portanto, devia nessa altura alegada nulidade desse contrato e não o fez, 

perdendo essa oportunidade processual e fê-lo agora no recurso extraordinário de revisão, invocando a 

nulidade face ao negócio entre o Dr. João Rocha e o cedente António Paula. Com é óbvio os tribunais 

não aceitaram rever a decisão transitada em julgado, e portanto, essa nulidade invocada no âmbito 

desse recurso extraordinário de revisão não colheu. Na altura em que se apresentou a proposta foi 

referido que quanto aos atos administrativos praticados pela câmara municipal, pela assembleia 

municipal e pelo presidente da câmara municipal e quanto aos contratos outorgados em tese haveria 

essa possibilidade de deduzir o incidente de nulidade, porque esta persiste na ordem jurídica enquanto 

não for declarada, enquanto o ato existir, e pode ser declarada a todo o tempo. No entanto, cumpre 

agora saber quem é a entidade que deve promover a nulidade, porque quando o município teve sessa 

oportunidade processual de o fazer não o fez, e aliás o parecer do Dr. Avira Cura em 1994 apontava 

para esse pedido de nulidade dos contratos, não esperando pelo impulso processual da Ria Vagos, 

perdendo-se ainda outra oportunidade que foi a de requerer a nulidade nos tribunais administrativos. 

Agora, só o ministério público é que poderá avançar com o pedido de nulidade nos tribunais 

administrativos, porque se tratam de atos administrativos e será este a decidir se vai avançar ou não 

com a nulidade. Entretanto, espera-se que a decisão do ministério público junto do tribunal administrativo 

e fiscal de Aveiro seja diferente daquela que foi a posição do ministério público, expressa pelo senhor 

procurador geral, quando lhe foram apresentados todos os factos e este declinou qualquer tipo de 

competência no âmbito do processo. Isto foi feito em 2004 e portanto espera-se que desta vez, e uma 

vez que há um dado novo, que é uma condenação transitada em julgado que se opõe à sentença, 

também ela transitada em julgado, da Ria Vagos e de algum modo fere de forma definitiva de nulidade 

os atos praticados pelo presidente da câmara, o ministério público dê uma resposta diferente. 

Relativamente à intervenção no palácio o que há a dizer é que esta decorreu no rés-do-chão e dentro em 

breve todos terão a oportunidade de ver o que foi feito. Agora está a ocorrer a pintura das fachadas sul e 

poente do edifício e conta-se, na medida das possibilidades financeiras, continuar a recuperação 

estendendo-a àquilo que é talvez a parte mais delicada, quer em termos financeiros quer em termos 
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técnicos, que é a cobertura e posteriormente a parte de trás, o alçado nascente. Quanto à Arkhetypo não 

é o atelier  do arquiteto Couceiro e foi por concurso público, não havendo aqui nenhuma preferência 

especial por alguma entidade. Quanto à SIMRIA o que está aqui em causa é um processo que por força 

de indisponibilidade financeira e por força de indecisão na substituição dos corpos socias da SIMRIA 

ainda não se concluiu. Está tudo pronto do ponto de vista da autarquia e da SIMRIA para assinar os 

acordos e submete-los a apreciação da senhora ministra da agricultura, do ambiente, do mar e do 

ordenamento do território, só que até ao momento a SIMRIA não avançou. Entretanto, e não querendo 

deixar passar um prazo de injunção permitindo a prescrição do direito de reclamar uma dívida, avançou 

com uma nova ação judicial sobre a mesma dívida ou melhor sobre uma parte da dívida que não tinha 

sido judicialmente acionada. Sendo certo que na proposta de acordo a câmara reconheceu a totalidade 

da dívida, portanto, não há nada sobre esse assunto. -------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge luís Oliveira para dizer que em 2008 não fazia parte da 

assembleia municipal e portanto não aplaudiu nenhuma decisão tomada. A caixa geral de depósitos 

deixar andar as coisas a arrastar por tanto tempo, três anos, não parece correto e o senhor deputado 

chamar-lhe-ia incumprimento mas como não sabia que tinha havido uma negociação, uma vez que isso 

também nunca foi decidido em nenhuma reunião de câmara porque pela leitura que tem feito das atas 

nunca viu referência a esse assunto e portanto pensou que estivesse parado. A assembleia municipal 

não tem conhecimento de mais nada. Quanto à questão de arguir a nulidade o senhor presidente sabe, 

melhor que ninguém, que qualquer interessado pode fazê-lo junto do órgão administrativo de qualquer 

tribunal, sendo de estranhar que se tenha tomada a deliberação de pedir ao ministério público para atuar 

junto do tribunal administrativo, até porque algumas pessoas entendem que isto nada tem a ver com esta 

entidade. Mas se o senhor presidente da câmara, sendo também jurista, tomou esta decisão e saberá 

seguramente o que está a fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da 

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 22 de fevereiro 

de 2012, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO DOIS – MAISVAGOS – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. ---- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara. A proposta é clara tratando de pedir o 

reconhecimento de interesse público para um projeto da MAISVAGOS que é a concessão e construção 

do parque empresarial de Soza. Os pressupostos são claros e precisos e portanto é claro e inequívoco o 

interesse público municipal deste projeto e aliás é claro, também, o interesse público da MAISVAGOS 

por isso faz parte o município que foi o seu promotor, ainda que não seja o seu acionista com maioria 

absoluta. Esta proposta da assembleia municipal, de reconhecimento, terá implícita, e só assim é que 

fará sentido, a atribuição de benefícios fiscais tal como fez com outros projetos industriais de grande 

dimensão e impacto no concelho. Neste caso, deverá a assembleia municipal pronunciar-se, também, 

sobre a atribuição de isenção de DERRAMA, para os lucros da sua atividade, de isenção de IMI, para a 

propriedade localizada no parque empresarial de soza, e de isenção de taxas de licenciamento. A 

câmara municipal se fosse promotor do parque empresarial de soza também não teria ela mesma que 

pagar IMI, que suportar taxas de licenciamento e pagar a si mesma DERRAMA sobre os seus lucros da 
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sua atividade. Desta forma, é tornar equivalente uma entidade que assume o desígnio de desenvolver o 

parque investindo nas infraestruturas quer nos planos de ordenamento, quer nos loteamentos, quer nas 

obras de urbanização onde o município tem uma palavra a dizer, enquanto acionista de 49% do seu 

capital social, quer na sua ação quer na distribuição dos seus dividendos. Portanto, é de inteira justiça a 

declaração de interesse que se requer e a atribuição dos benefícios que são consequência do mesmo. – 

------ De seguida, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por solicitar 

ao senhor presidente da assembleia municipal para que em situações em que a câmara ainda não se 

pronunciou evitasse colocar os assuntos a discussão na ordem de trabalhos porque depois à uma 

tomada de posição da câmara a dois dias antes desta sessão e portanto se os senhores deputados 

quiserem ser claros e concretos só têm os elementos para discutir com uma antecedência mínima. 

Apesar de tudo, agradeceu o facto de ter-lhes feito chegar as certidões das atas em que foram tratados 

os dois assuntos que estão a discussão. Contudo, era conveniente que não houvesse esta precipitação 

de agendar a assembleia municipal sem que os assuntos tenham sido discutidos em reunião da câmara, 

até porque as declarações de interesse público, tanto quanto se sabe, devem ser requeridas ao 

presidente da assembleia municipal fundamentadas na lei e aquilo que chegou primeiro aos deputados 

não foi isso e sim uma proposta de uma empresa, porque, no fundo, quem depois vem requerer é a 

câmara municipal e esse requerimento só foi feito há poucos dias. Continuando, aquela proposta é muito 

complicada, talvez para pessoas com o entendimento um pouco mais curto, e o senhor deputado teve 

algumas dificuldades em perceber quando às vezes se diz a MAISVAGOS e a sua associada câmara 

municipal, e outras vezes até se diz a câmara municipal e a sua associada MAISVAGOS, e além disso 

há tanta confusão naquele documento que não se percebia para quem era a utilidade pública e qual a 

intenção que está por detrás disso. Em relação à MAISVAGOS não precisa que lhe seja reconhecida, 

agora, a utilidade pública municipal porque já foi, porque o que diz a lei é que compete à assembleia 

municipal autorizar o município a participar em entidades, ainda que de capitais privados, que sejam de 

reconhecimento público municipal. Quando a assembleia municipal autorizou o município a participar e a 

câmara a fazer aquele contrato, aquele que era para se ter e nunca se teve, autorizou porque era uma 

entidade de reconhecido interesse municipal aquela que se estava a cria e portanto, para a MAISVAGOS 

esse assunto estava resolvido. No entanto, resta o projeto e os terrenos. A figura do reconhecimento 

público municipal também só aparece em duas situações: uma é para que possa haver desafetação das 

áreas protegidas, áreas de zonas rurais e da zona ecológica e outra é para expropriação de terrenos. E 

foi esta última que levou a pensar que é aí que está a génese do que se quer fazer agora, ou seja, 

haverá alguns proprietários, e gostava de ter essa certeza, que não quiseram vender os seus terrenos à 

empresa MAISVAGOS e esta como não tem competência para expropriar arranja-se aqui uma forma 

para, a partir de agora, o município poder expropriar os terrenos alegando interesse público municipal. 

Esta foi a dúvida com que o senhor deputado ficou porque quanto ao resto até já lá estão instaladas 

empresa que beneficiam da isenção da DERRAMA e de tudo o que referiu. A MAISVAGOS é 

naturalmente quem beneficia, embora ache curioso o senhor presidente dizer que são verbas que a 

câmara municipal também não cobraria a si própria, mas os dividendos também vão ser divididos por 

todos os acionistas da empresa, e como deixa de ter os encargos, porque a câmara não recebe, depois 
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não vai querer receber os dividendos da totalidade mas sim 49% daquilo que houver para dividir. No 

entanto, considera que uma empresa daquela natureza e com aquela intenção deve ter benefícios fiscais 

mas isso já estava garantido pela utilidade pública municipal da empresa. Será, realmente, para que a 

partir de agora se possam fazer expropriações que se pretende atribuir a qualidade ao projeto de 

utilidade pública municipal aquele parque industrial? Perguntou. Porque se não é o senhor deputado não 

percebe por que razão tem que ser feito isto agora. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins começando por manifestar a sua 

perplexidade em relação à intervenção do deputado Jorge Luís uma vez que lhe parece bastante claro 

reconhecer o interesse público municipal ao projeto e ao facto de ter feito referência a documentos que 

provavelmente os outros deputados não tiveram. É um excelente projeto, elaborado com pés e cabeça e 

a seguir isentar de algumas taxas e DERRAMA, que foi criada este ano, a MAISVAGOS parece-lhe 

muito bem e portanto não percebeu as palavras ditas pelo senhor Jorge Luís. O senhor Juan não vê 

qualquer complicação no processo e é a oportunidade que se tem e se for para expropriar então que 

seja porque o projeto apresentado bem o merece. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís usou da palavra para esclarecer que não se referiu a 

nenhuns documentos que não seja do conhecimento de todos os deputados, falando sim da proposta 

feita pela MAISVAGOS à câmara municipal que o senhor presidente da assembleia fez chegar a todos. 

Contudo, esta documentação é ligeiramente diferente daquilo que foi a deliberação da câmara e da 

explicação que o senhor acabou de dar. No entanto, se ler os dois documentos o senhor Juan Carlos 

concordará com o senhor Jorge Luís de que há aqui uma divergência e que há razão para ter algumas 

dúvidas, uma vez que já foi declarada utilidade pública municipal, e não há necessidade de voltar a ser. 

Agora, cada um pode fazer o que entender, porque os senhores também declararam de utilidade pública 

municipal os terrenos para a INARCE para depois poderem legalizar uma situação que não se pode 

legalizar. Mas farão o que entenderem porque cada um assume a responsabilidade dos seus atos, 

mesmo que sejam ilegalidades como foi o caso da INARCE. Entretanto, o senhor deputado questionou 

diretamente o senhor presidente da câmara municipal da verdadeira intenção neste pedido de interesse 

público municipal, atendendo a que se fala no documento enviado de um parque intermunicipal, numa 

parte de um campo tecnológico e da ciência julgando não ter nada a ver com a área que vai ser gerida 

pela MAISVAGOS, aliás que não tem nada a ver com Vagos. Outra dúvida suscitada é se as empresas 

que lá vierem a ser implementadas não podem ser isentas sendo necessário fazer mais algum pedido de 

declaração de interesse público, porque as que lá estão já beneficiaram disso sem antes ter havido uma 

declaração de interesse público municipal. Se é para fazer as expropriações o senhor Jorge Luís não 

tem nada contra, há é que assumir isso, porque já muita gente ouviu falar em expropriações quando 

estas não se podiam fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o senhor presidente da câmara e referiu que não iria discutir com o senhor 

deputado Jorge Luís entendimentos jurídicos, apenas disse que o que está aqui em causa é o 

reconhecimento de interesse público para um projeto bem concreto. Em função desse reconhecimento 

de interesse público municipal a atribuição dos benefícios fiscais, bem concretos, tal como foram 

atribuídos para a PLAFESA e para a RIA BLADES. Entretanto, existem três efeitos do reconhecimento 
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de interesse público: um é para efeitos de desafetação de áreas sobre servidão, outro é para efeitos de 

expropriação e outro é para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, neste caso IMI, DERRAMA e 

taxas de licenciamento. A utilidade pública é atribuída pelo Governo, a proposta é dirigida à câmara 

municipal, aprovada na câmara municipal que a remete à assembleia municipal, entidade com 

competência para reconhecer o interesse público municipal. Quanto a remoques laterais da legalidade 

do reconhecimento feito, para efeitos de desafetação das servidões da RAN e da REN, ao projeto de 

exploração de barros da INARCE a legalidade está assegurada pelas entidades que efetuaram a 

desafetação em função da deliberação da assembleia municipal. -----------------------------------------------------

------ Antes de dar continuidade à discussão do ponto o senhor presidente da mesa queria que ficasse 

bem claro, a nível de isenções, o que é que fica isento. Há um imposto que não foi referido que é o IMT e 

portanto convinha saber se este fica dentro ou fora desta deliberação. Relativamente a esta dúvida o 

senhor presidente da câmara esclareceu que fica de fora. -------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos para referir de que não gostou de 

ouvir o deputado Jorge Luís dizer, ao contrário do que agora argumentou, que foram aprovadas aqui 

ilegalidades e que as consequências são assumidas por quem aprova. Se há ilegalidades então faça-se 

seguir de forma correta, uma vez que o senhor Jorge Luís também tem assento nesta assembleia. -------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e perguntou ao senhor presidente 

da câmara se ele participou da discussão e votação deste ponto da reunião de câmara de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara respondeu que votou o ponto. ------------------------------------------------- 

------ Assim sendo, a senhora deputada Catarina Oliveira apresentou, em nome do grupo municipal do 

Movimento Vagos Primeiro, um requerimento à mesa que foi lido pelo senhor presidente e, 

posteriormente, anexado à ata, juntamente com os pareceres da CCDRC apresentados. “Ponto dois – 

MAISVAGOS – reconhecimento do interesse público municipal (deliberação da reunião ordinária de 22 

de fevereiro de 2012. Tendo em consideração que: a MAISVAGOS S.A. é uma empresa importante para 

o desenvolvimento industrial e socioeconómico do concelho de Vagos não podendo, portanto, estar 

sujeita a fragilidades e ilegalidades. O presidente do conselho de administração da MAISVAGOS S.A. é 

simultaneamente presidente da câmara municipal de Vagos. Assim, nos termos do artigo 44º do código 

do procedimento administrativo – CPA - (e artigo 4º do estatuto dos eleitos locais) não pode intervir em 

procedimento administrativo ou em ato, quando nele tenha interesse, por si, como representante ou 

como gestor de negócios de outra pessoa. Pelo que estava impedido de participar na discussão e 

votação, em epigrafe (artigo 90, nº6 da lei 169/99 de 18 de setembro). O artigo 51do CPA prevê a 

anulabilidade dos atos nos quais tenha havido intervenção de titulares de órgãos impedidos. Atos estes 

suscetíveis de revogação nos termos do art.141º do CPA. É competente para a revogação da 

deliberação supra a câmara municipal como previsto no artigo 142 do CPA. Assim, o Grupo Municipal do 

Movimento Vagos Primeiro propõe que o presente ponto da ordem de trabalhos seja adiado e a câmara 

municipal revogue a deliberação por si tomada na reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2012 repondo 

a legalidade violada”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Após a leitura do requerimento o senhor presidente submeteu-o a votação tendo sido indeferida a 

pretensão por maioria, com sete votos a favor, do grupo municipal do Movimento Vagos primeiro, e vinte 

votos a contra, do grupo municipal do PSD. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, e antes de submeter o ponto a votação, o senhor presidente da assembleia 

esclareceu que o que vai ser votado será o documento apresentado pelo executivo camarário e 

aprovado em reunião de câmara, e não o ponto tal qual está transcrito na ordem de trabalhos 

(MAISVAGOS – reconhecimento de interesse público municipal). Portanto, o que está em aprovação é o 

documento que foi distribuído nas condições em que é apresentado e daí o senhor presidente da mesa 

ter feito a clarificação relativamente aos impostos a cobrar, nomeadamente em sede de IMT. Foi 

submetido o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado, por maioria, com sete votos contra, grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro e vinte votos a favor, do grupo municipal do PSD, e com 

declaração de voto do Movimento Vagos Primeiro: “esta declaração de voto é no sentido do que estava 

no requerimento que fizemos. Só para esclarecer de que votamos contra não o interesse público do 

projeto mas, e como ficou bem claro pelas palavras do senhor presidente, o que foi posto a votação foi a 

proposta que nos foi feita pela câmara municipal que deliberou no dia 22 de fevereiro de 2012 com voto 

do senhor presidente da câmara municipal de Vagos que simultaneamente é presidente do conselho de 

administração da MAISVAGOS e aprovou o assunto que estamos aqui a votar. E como ficou claro, ou 

como fica claro, pela leitura da legislação esta deliberação é inválida e está sujeita a anulabilidade que a 

câmara podia, se quisesse, resolver muito facilmente esta situação com a revogação desta deliberação 

fazendo uma nova deliberação conforme a lei e assim ficava sanada a invalidade constante desta 

deliberação. É por este motivo, e simplesmente por este motivo, e porque o Movimento Vagos Primeiro 

reconhece todo o interesse e a importância da MAISVAGOS e do trabalho da MAISVAGOS para o 

município no desenvolvimento económico e social do concelho de Vagos, que não pode e repito não 

pode porque esta deliberação da câmara está ferida de uma invalidade e por isso não podemos votar 

favoravelmente este ponto, simplesmente por isto”. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto o senhor presidente da mesa usou da palavra para se pronunciar sobre este assunto, 

apesar de saber que não tem competência para o fazer, assumindo o que disse consciente de que não 

deveria interferir na discussão dos pontos desta forma. O Governo quando decidir, e se decidir, atribuir a 

utilidade pública terá em atenção o que foi a deliberação da assembleia municipal. O senhor presidente 

da mesa prevê muito difícil que após uma certidão da assembleia municipal com sete votos contra que 

haja grande argumento para atribuir a utilidade pública. ------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da câmara interveio para esclarecer que a utilidade pública não está requerida 

para nada e que não é necessária a intervenção do Governo, basta ler a lei. A expropriação só pode ser 

promovida quando um plano estiver em vigor e que promova a desafetação do espaço. Esse plano não 

existe, não está em vigor, não está a ser requerido para esse efeito e quando o for será necessário vir 

aqui à assembleia municipal. A lei é tão clara e tão simples, ou seja, quando existe um plano a 

competência é da assembleia municipal, não existindo plano a competência é do Governo. ------------------ 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís para dizer que se fez mal demais a esta 

aquela empresa, e já o referiu várias vezes nesta assembleia, que nasceu com “pés de barro”, nasceu 
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com uma escritura que está sujeita a nulidade e o senhor presidente da câmara passa a vida a causar 

“maus tratos” e a cometer ilegitimidades a uma empresa tão importante para o concelho, criando-lhe 

problemas, deixando pontas de fora sem necessidade absolutamente nenhuma. Ao senhor presidente 

bastava-lhe não ter participado na votação deste ponto para a discussão não existir. --------------------------- 

------ O senhor presidente deu por encerrada a discussão deste ponto esclarecendo que o que o fez falar, 

em relação a este assunto, foi o facto de reputar uma grande importância à MAISVAGOS e tem de haver 

mais cuidado nos comentários que se fazem a esta empresa porque muito do futuro de Vagos passa por 

ela. É muito triste ler-se e ouvir-se constantemente na comunicação social falar numa legalidade que não 

faz qualquer sentido. O senhor presidente estava à espera que alguém fala-se do IMT, uma vez que, 

aquela entidade por razões normais está isenta de IMT, aquela entidade tem acionistas privados que 

podiam exigir, claramente, não pagar IMT. Contudo, aquela entidade foi criada, fundamentalmente, para 

criar receita, também, para o município e para o orçamento camarário e a prova disso é que o senhor 

presidente focou a questão do IMT e eles não tinham que pagar IMT e sempre pagaram, porque isso 

interessava à câmara municipal e não aos demais acionistas. O único acionista que ganha dinheiro com 

a MAISVAGOS é o município de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------De imediato, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 22 de fevereiro de 2012, à 

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

------ PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO – VOUGA – AUTORIZAÇÃO 

PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que este assunto vem aqui para a 

assembleia municipal discutir sobre a existência, no concelho de Vagos, de uma fonte alternativa às 

suas captações municipais. Em função dessa decisão pretende-se estudar uma fonte alternativa às 

captações municipais no seu território ou fora do seu território municipal. Foi entendido, há quatro anos 

atrás, que era importante e estratégico para o concelho preservar o seu bem havendo uma fonte 

alternativa de fornecimento da água. Na altura não havia a ADRA, havia apenas município e nada mais 

que isso e existia um conjunto de problemas associados a dois furos que se vieram a verificar e 

conduziram à execução de novos furos. Hoje, já com uma entidade diferente a explorar a rede em baixa 

e a gerir a rede em alta, põe-se novamente a questão. Os dados apresentados pelo município há quatro 

anos eram diferentes, as regras do jogo e o próprio abastecimento eram feitas de forma diferente, 

através da suposta barragem da redoma e a água descia por gravidade para o município de Vagos. A 

proposta que hoje é apresentada de fornecimento é feita por condutas e estações elevatórias até ao 

município de Vagos desde o rio Vouga das captações do Carvoeiro. Esta proposta está condicionada por 

aquilo que são as pretensões da ADRA no fornecimento do bem à população de Vagos, tendo sido a 

ADRA a redimensionar o fornecimento, é a ADRA que se vincula ao fornecimento e foi a ADRA que 

redefiniu os pontos de entrega. O município de Vagos, para obter esta fonte alternativa, não tem que 

adaptar a sua rede em alta nem em baixa e nem tem que financiar a parta não financiada pelo POVT, 

uma vez que, essa parte será financiada pela alienação da água à ADRA. A ADRA comprometeu-se com 

a associação de municípios do Carvoeiro a consumir consumos distintos e crescentes ao longo do 
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período da concessão até 2026. Portanto, para o município não há nenhum ónus, apenas oportunidades. 

O senhor presidente chamou à atenção para um pormenor: este momento, apesar dos esclarecimentos 

pedidos e do qual já existem alguns, é um momento que não se repete, ou seja, a associação de 

municípios do Carvoeiro vai investir vários milhões de euros para pôr a água do Carvoeiro em Oliveira do 

Bairro, em Vagos e na totalidade do Concelho de Águeda financiado pelo POVT. Não existindo este 

financiamento o Carvoeiro exigiria aos municípios que propõem a adesão o financiamento das obras ou 

a vinculação a consumos e custos completamente distintos. É isto que a assembleia municipal tem para 

decidir em suas mãos: primeiro se quer uma fonte alternativa e segundo se a quer no seu concelho, e 

neste preciso momento só se for no vale do rio Boco, ou se a quer da associação de municípios do 

Carvoeiro, ou seja, do rio Vouga. E se a quer obviamente terá de dar os passos necessários para a 

adesão. Nesta fase não haverá muito mais a discutir, até porque apesar da assembleia municipal poder 

autorizar a adesão à associação de municípios do Carvoeiro e ao sistema regional do Carvoeira não se 

vê que o faça face à posição da câmara municipal em relação a este processo onde pediu um conjunto 

de esclarecimentos que não estavam expressos nos documentos enviados para que a câmara municipal 

em consciência deliberasse remeter esta proposta para a assembleia municipal aprovar. Portanto, a 

assembleia apesar de ter competência para o fazer, hoje, deverá apenas discutir se pretende essa 

alternativa e onde é que a pretende criar enão aquilo que foi submetido para discussão que era a 

autorização de adesão ao sistema regional do Carvoeiro e à associação de municípios do Carvoeiro – 

Vouga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que tendo em conta 

aquela que foi a deliberação da câmara municipal, uma deliberação unanime, e tendo em conta a própria 

explicação que o senhor presidente da câmara fez, julga que a assembleia não se deve pronunciar sobre 

esta matéria agora. É uma discussão que nunca esteve na ordem do dia, pelo menos na assembleia 

municipal, esta adesão à associação de municípios do Carvoeiro, e é necessária mais informação para 

se tomar uma posição. Evidentemente, terá de haver uma fonte alternativa de fornecimento e aí terão de 

ser garantidas mas entende que a câmara decidiu fazer aquilo que deve ser feito, que é um estudo, ou 

dois, sobre as alternativas pela qual se deve optar. Assim sendo, não faz nenhum sentido estar-se aqui a 

tomar uma decisão nem sequer uma opção, se deve ser dentro ou fora do concelho, sem ouvir a opinião 

avalizada destas entidades e eventualmente consultarem-se outras pessoas para se ter opiniões de 

alguém ligado à matéria. Este é um negócio complicado, quem faz a exploração das águas do Carvoeiro 

é uma empresa privada, porque a associação do Carvoeiro é uma associação de municípios mas depois 

é uma empresa privada que explora em alta por concessão a água nesse complexo. Portanto, o senhor 

deputado entende que ainda há muito que clarificar e que discutir e antes de mais nada cumpre ao 

município colher estas informações e estudos pedidos e depois com base neles tomar-se uma decisão. 

O que estava em causa, à partida, era a adesão ou não ao Carvoeiro e o problema que entretanto se 

coloca é se deve haver ou não uma fonte alternativa. Com certeza que sim, tem de haver sempre uma 

alternativa, e ninguém discutirá isso, agora qual é será a grande questão e sem ouvir os pareceres dos 

entendidos na matéria não se deve esta assembleia tomar uma posição. ------------------------------------------ 
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------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e disse que estava de acordo 

com as palavras do senhor deputado Jorge Luís. Aliás, hoje veio no jornal Diário de Aveiro uma notícia 

em que o título é “Carvoeiro abastece água a mais dois municípios: Vagos e Oliveira do Bairro” mas, de 

acordo com a explicação feita pelo senhor presidente, não é verdade. O Carvoeiro é uma das soluções 

que se tem mas, é unanime nesta assembleia, não deve ser a única. É óbvio quando o senhor 

presidente pergunta se a assembleia se deve pronunciar se há ou não outras alternativas, ou se quer 

outras alternativas, é claro que a resposta é sim. O senhor deputado, pessoalmente, e a própria bancada 

do PSD consideram que há outras alternativas e com a vertente económica bastante mais viável e 

preservando a maior riqueza deste concelho que é a água.-------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e disse que seria de dar por encerrada a 

discussão do ponto. Os senhores deputados foram ouvidos e agora a câmara municipal está a aguardar 

que a ADRA se pronuncie sobre as questões que lhe foram colocadas. Entretanto, a associação de 

municípios do Carvoeiro já fez chegar a resposta às dúvidas colocadas pela autarquia. A assembleia foi 

bastante clara quando referiu que deve ser estudada uma alternativa às captações em função da 

resposta da ADRA, porque uma das questões que foi colocada à ADRA é qual era a capacidade dos 

furos e dos lençóis freáticos para o tempo da concessão e pós-concessão, ou seja, cinquenta anos. Se a 

ADRA entender, face aos estudos que terá, que os aquíferos do cretácico têm capacidade, em termos de 

volume e de recarga, de água para o consumo humano para os próximos cinquenta e mais cinquenta 

anos, não há razão para preocupações com fonte alternativas, a não ser que por questões ambientais e 

estratégicas que se queriam preservar, exatamente, esses reservatórios naturais de água de grande 

qualidade. Mas, a seu tempo virá a esta assembleia a proposta da câmara municipal quanto a esta 

situação, na certeza de que estudar a viabilidade de criar uma reserva de água no vale do rio Boco não é 

uma solução necessariamente simples nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista económico, 

nem do ponto de vista ambiental e nem do ponto de vista legal, ainda que possa parecer. E por isso, 

independentemente do município estudar a possibilidade de preservar as águas doces que correm no rio 

Boco, sempre se colocará, de forma mais ou menos definitiva, e a resposta da ADRA será com certeza 

esclarecedora como é a da associação de municípios do Carvoeiro, as duas opções: novo furo, que 

sejam uma alternativa aos existentes, ou o sistema regional do Carvoeiro, e aqui a assembleia municipal 

terá uma palavra a dizer, ou seja, se pretende preservar ou não os seus recursos naturais. Nessa altura 

a assembleia municipal pronunciar-se-á sobre uma proposta concreta. --------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Juan Carlos, e uma vez que já há uma resposta da associação de 

municípios do Carvoeiro, colocou uma questão ao senhor presidente da câmara que se prende com a 

vinculação, ou seja, se aderindo à associação de municípios do Carvoeiro é exigido ao município algum 

consumo fixo de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente informou de que a ADRA deu parecer, associou-se e reformulou, juntamente 

com a associação, todo o sistema regional do Carvoeiro, e foi a ADRA que se vinculou a consumos no 

estudo de viabilidade económico-financeiro. Esses consumos tanto podem ser efetuados, porque vêm da 

mesma fonte, em Vagos, como em Ílhavo, como em Oliveira do Bairro, como em Aveiro aliviando a 

exploração nos furos de captação e aumentando o fornecimento das águas do Vouga. Portanto, o 



 
 
 
 
 

 
 

 

20 

 

município não surge associado a nenhuns consumos obrigatórios, aliás, o município tem apenas a 

vantagem de integrar o seu património, por via indireta, tudo aquilo que é construído da estrutura alta 

que trás a água do Carvoeiro até ao município de Vagos aos depósitos do Ervedal, de Lavandeira e de 

Cabeço das Pedras. É essa entidade e os dividendos da sua atividade e a participação dos seus órgãos 

sociais e das tomadas decisões estratégicas da própria associação. Quem tem os ónus, em termos 

financeiros e em termos de obrigações quanto ao fornecimento, é a associação de municípios do 

Carvoeiro e a ADRA, que assumem essa totalidade das obrigações. Mas, a seu tempo será tomada a 

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

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís e solicitou um esclarecimento , ou seja, o 

município não é vinculado a nenhum consumo mínimo obrigatório de água mas está, com certeza, 

eventualmente sujeito, pelos objetivos que são impostos à ADRA, a perder a ADRA como cliente da 

água em alta, ou seja aderindo ao Carvoeiro a ADRA pode decidir comprar ao Carvoeiro para Vagos e 

não comprar a própria água do município que é o que acontece neste momento. A ADRA está a explorar 

as fontes de água do município, pagando por isso, e depois para cumprir junto do Carvoeiro as suas 

obrigações de consumos mínimos vai deixar de comprar água ao município. -------------------------------------- 

------ O senhor presidente esclareceu que essa questão também foi uma dúvida da câmara municipal, 

porque a câmara municipal, apesar de não ser o gestor da alta, é o explorador da alta, ou seja é o 

detentor, diga-se, da propriedade e da posse das águas que fornece ao sistema. No município de Vagos, 

dentro do seu território municipal, todo o fornecimento em alta de água depende do município. 

Potencialmente aquilo que o senhor Jorge Luís referiu faz todo o sentido, ou seja, a ADRA tem uma 

obrigação de fornecer água ao município de Vagos e pode, tendo as duas fontes, ir aos dois lados. 

Apenas, falta saber a relação nessa ligação, isto é, se o município mantêm todos os poderes sobre a sua 

alta, fornecimento de água ao sistema, ou se a ADRA poderá de forma livre e desimpedida ir aqui ou ir 

acolá consoante lhe dá vontade. Parece, da resposta que a associação do município do Carvoeiro deu, 

que poderá ser assim, vincula-se a um consumo e pode gerir esse consumo em Ílhavo, em Aveiro, em 

Vagos, Oliveira do Bairro e por aí adiante então poderá em Vagos optar por uma situação ou outra. Isso 

é aquilo que transparece do texto que foi apresentado, restando agora esperar pela resposta da ADRA a 

essa questão, porque é uma questão pertinente, como é óbvio, do ponto de vista económico mas do 

ponto de vista ambiental, lá está, se o município de Vagos entender como estratégico manter as suas 

reservas naturais de água fará é um esforço no sentido de a ADRA comprar água ao Carvoeiro e não 

explorá-la nas suas captações municipais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que isso implicaria uma entidade 

terceira a assessorar a câmara nesta matéria, porque a ADRA é um dos interessados do ponto de vista 

financeiro, e com certeza foi ADRA que propôs a adesão ao Carvoeiro. Agora, haverá possibilidade de 

fazer alguma adenda ao próprio contrato com a ADRA que implique mudar-se, pelo menos, sem 

autorização do município. Tudo isto tem de ter primeiro uma resposta para que haja depois uma decisão 

da câmara e, nomeadamente, da assembleia municipal se houver um parecer mais independente do que 

aquele que á a opinião da ADRA, porque a ADRA é parte interessada, dando, assim, o parecer que mais 
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lhe interessar para gerir as suas conveniências. É evidente que com certeza tem a água mais barata no 

Carvoeiro se consumir mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa, após os esclarecimentos efetuados, deu a discussão do ponto como 

encerrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------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 sido 

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

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

desta sessão, pelas vinte horas e quarenta minutos, 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, ____________________________________________________________ 


