
ACTA Nº 16 

Acta da Sessão Ordinária do dia 24 de Abril de 2008 

-------- Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e oito, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor 

Jorge Domingues Camarneiro, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão e pelo senhor 

Óscar Lopes Francisco, respectivamente primeiro e segundo secretários. ---------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Elisabete 

Pequeno, Hugo Ribeiro Jorge, Joaquim Plácido, que foi substituído pelo senhor Paulo Alexandre Pinho dos Santos e 

Licínio Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Carlos 

Neves, Albina Rocha, Fernando Capela, Marco Domingues, Manuel Frade e Vítor Santos. ------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a discussão e a votação a acta da Sessão anterior. ------------------ 

-------- Após a votação, a acta da sessão anterior foi aprovada com uma abstenção. ---------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a 

mesma ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta. ------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------   

-------- O senhor deputado André Pinho aproveitou, em nome da população da freguesia de Calvão, para convidar 

todos os deputados a participarem nas comemorações do 25 de Abril a realizar na freguesia de Calvão. ---------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado, relativamente à acusação que o Dr. Óscar Gaspar tinha feito à Câmara 

Municipal do não envio, de forma atempada, da documentação para a candidatura a financiamento no QREN dos 

centros educativos do concelho de Vagos, questionou o Executivo sobre a veracidade da acusação e qual o ponto da 

situação dos centros educativos, quanto ao seu financiamento. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por afirmar que nem o Dr. Óscar Gaspar estava a mentir nem a 

Câmara Municipal estava errada, o que se tinha passado era que a autarquia não tinha, até 31 de Março apresentado 

nenhuma candidatura na 1ª fase do QREN para a renovação da rede escolar, porque não poderia apresentar, pois 

considerava que era humana e tecnicamente impossível apresentar essa candidatura, revelando que a nível nacional 

só a Câmara Municipal de Lisboa tinha conseguido negociar com o Ministério da Educação uma pré-selecção de 

investimentos e não uma pré-selecção de projectos, invertendo assim toda a lógica do QREN. Conseguiram assim 

desbloquear alguns milhões de euros para sete centros escolares, quando ainda nem sequer existiam projectos, e nem 

a carta educativa estava homologada. Ainda na resposta ao senhor deputado Silvério Regalado explicou todo o 

processo dos centros escolares e das suas candidaturas a financiamento. Relativamente a outras áreas passíveis de 

financiamento, o senhor Presidente informou que foram apresentadas de forma isolada ou com entidades parceiras 

diversas candidaturas ao QREN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 



-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALINEA e) DO PONTO 1 do ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira e actividade municipal, 

no período compreendido entre vinte e nove de Fevereiro e vinte e quatro de Abril de dois mil e oito. ------------------ 

-------- PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DO TURISMO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A PROMODOIS – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A. – 

APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por explicar que esta parceria estratégica era o resultado de uma 

reflexão séria e ponderada sobre uma provável última oportunidade de o município de Vagos apresentar, de acordo 

com as expectativas criadas no seu PDM e pela portaria da Reserva Ecológica Nacional, um projecto na área do 

turismo de alta qualidade, tendo em conta a história dos terrenos nesta área do município, dos sucessivos projectos 

municipais dos autarcas que o tinham antecedido, dos resultados positivos e negativos desses mesmos projectos e da 

daquilo que se deve aproveitar, como um factor turístico de excelência, que é a simultaneidade de mar, ria e mata. 

Em Julho de 2007, aproveitando a visita do senhor Ministro da Economia a Aveiro para fazer a apresentação pública 

da adjudicação da 2ª fase do concurso de distribuição de energia eólica, em que o candidato era o consórcio VENTO 

INVESTE, onde se encontravam empresas como a GALP e a MARTIFER, entre outras, e após o senhor Ministro se 

ter referido várias vezes aos Projectos de Interesse Nacional (PIN), o Executivo abordou o senhor Ministro 

lembrando que na região Centro não existia um único PIN aprovado na área do turismo. A resposta do senhor 

Ministro veio em tom de desafio, dizendo para lhe ser apresentado o primeiro PIN. Imediatamente a autarquia de 

Vagos começou a estudar a legislação dos PIN, para que futuramente pudesse proceder à apresentação de um PIN na 

área do turismo. Nessa legislação, e para que tenha sucesso, exige-se a participação de parceiros privados. Assim 

sendo, foi feita uma tentativa de selecção de um parceiro que, por um lado, tivesse credibilidade no mercado 

nacional enquanto parceiro de desenvolvimento de projectos de grande interesse para o país na área económica, e 

que, por outro lado, tivesse a capacidade de adquirir no mercado internacional os meios financeiros para a 

concretização deste projecto, pois no mercado nacional não há muito dinheiro para financiar projectos desta 

dimensão. Foi então proposto ao Eng. Carlos Martins, da MARTIFER, que estudasse com a autarquia a 

possibilidade de apresentar e candidatar a PIN um projecto, bem como foram estudadas no terreno algumas 

soluções/localizações, chegando-se a um projecto de consenso. Para esse projecto ganhar dimensão crítica e para 

aumentar as possibilidades da sua aprovação, foi também endereçado ao município de Ílhavo e a partir daí foi sendo 

desenvolvido entre os municípios de Vagos, Ílhavo e a empresa MARTIFER, no sentido de o apresentar 

primeiramente ao senhor Ministro da Economia, para averiguar da sua exequibilidade. Quando, no dia 16 de 

Dezembro, foi apresentado o PIN, o senhor Ministro da Economia expressou um grande apreço pelo projecto, quer 

pela qualidade, quer pela dimensão, quer pelo empenho e pelo modelo de negócio que as autarquias e o parceiro 

privado tinham desenhado. Nesta reunião percebeu-se que não era possível desenvolver o projecto nos 103ha 



previstos no município de Ílhavo, pois o seu PDM não prevê naquela zona projectos turísticos, e porque está afecto 

ao regime florestal total e é propriedade do Estado. No entanto o município de Ílhavo continuou envolvido no 

projecto, pois este desenvolve, para fora da sua área, um conjunto de infra-estruturas de interesse intermunicipal e 

havia todo interesse da parte de Ílhavo em manter-se no processo. Este processo culminou numa proposta de 

protocolo, que foi assinada pela Câmara, que a está a dar a conhecer à Assembleia. O protocolo prevê já algumas 

regras básicas sobre as quais as partes vão trabalhar e alguns princípios dos quais não abdicam. A intenção da 

autarquia é estar, desde a primeira hora e até ao último minuto, neste projecto, quer como a entidade que promove a 

aprovação do empreendimento, quer como a entidade que promove o desenvolvimento do projecto, quer como a 

entidade que aproveita dos lucros e investe na concretização do empreendimento. O processo é extraordinariamente 

delicado e moroso, exige a concertação política de 4 ministérios, exige a concertação política de inúmeras 

instituições da administração central, sendo também um facto que o parceiro que assinou este protocolo era um dos 

mais credíveis do mercado nacional e do mercado internacional e surge associado a um conjunto de parceiros e 

sociedades que também são credíveis à escala mundial. Pela importância que se reveste, este projecto será 

desenvolvido de forma sigilosa e recatada e com cuidadoso planeamento de todos os pormenores que o possam 

inviabilizar, face ao tamanho das dificuldades que há para aprovar este tipo de projectos. Para concluir, foi 

apresentado um vídeo sobre a intenção da autarquia e dos parceiros envolvidos no projecto. ----------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por considerar este projecto muito interessante e bastante 

importante para o município de Vagos e vêm ao encontro das linhas orientadoras e estratégicas aprovadas pela 

Assembleia Municipal. Afirmou, com mágoa, que o concelho de Vagos perdeu tempo, recursos humanos e recursos 

financeiros para que se conseguisse chegar à implementação de um projecto deste género. Sobre os pontos positivos, 

realçou o facto de se poder inverter, com este projecto, o paradigma de desenvolvimento turístico no município de 

Vagos, e da importância regional que este projecto tem sobre os concelhos vizinhos. Referiu ainda como ponto 

positivo a criação de um ciclo virtuoso e a criação de valor que se encontra implícito neste projecto, ou seja, todo o 

comércio e todos os serviços que estão associados a este tipo de projectos, acrescentando ainda que o documento 

reflecte preocupações ambientais e com o desenvolvimento sustentável, que o grupo municipal do PSD considera 

bastante importantes. Por fim, considerou essencial a credibilidade e a importância do parceiro estratégico que foi 

escolhido para o desenvolvimento deste projecto, sendo que este era fundamental para o futuro do município de 

Vagos no panorama regional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por chamar a atenção à Mesa da Assembleia pelo atraso na 

entrega dos documentos relativos a este ponto. Acerca do documento, questionou o Executivo sobre o porquê de o 

protocolo ter sido assinado pela PROMODOIS e não pela MARTIFER, bem como qual será a responsabilidade da 

Câmara na elaboração do Plano de Pormenor para essa zona. Demonstrando bastante preocupação sobre a floresta, 

questionou o Executivo sobre onde se iria efectuar exactamente a reflorestação, se era apenas a norte da estrada 

Vagos -Vagueira ou se haveria alguns terrenos do lado sul da estrada que também iriam ser alvo dessa reflorestação.  



-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que a MARTIFER é uma empresa que tem um conjunto de associadas 

e como foi recentemente cotada em bolsa, teria que comunicar previamente à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) todos os projectos que se desenvolviam na esfera da MARTIFER, sob pena de aplicação de 

coimas bastante avultadas. Portanto, e no sentido de defender a MARTIFER, entendeu-se que se iria utilizar uma 

empresa associada do grupo para outorgar o protocolo. A PROMODOIS é partilhada pela ESTIA, a empresa que a 

nível nacional e internacional desenvolve quase todos os projectos imobiliários da MARTIFER. Relativamente à 

responsabilidade da Câmara na elaboração do Plano de Pormenor, informou que em termos financeiros pretende 

contratar a elaboração do Plano, mas irá promover a sua apresentação e discussão. Em relação à reflorestação, 

informou que este projecto ainda não foi discutido com a DGRF, mas que infelizmente a reflorestação só se poderá 

estender à propriedade da autarquia, revelando que era intenção do senhor Ministro da Agricultura contratualizar 

com privados o tratamento da floresta do Estado. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------A senhora deputada Ana Maria Vasconcelos afirmou, por intuição e inclinação natural, ser contra os “mega 

projectos”, considerando que este ainda por cima é um “giga projecto”, aterrador. Revelou que já não se emociona 

muito com as promessas de protecção ambiental, que aparecem sempre associadas aos grandes projectos mas 

acabam por assassinar qualidade ambiental, deixando porém o benefício da dúvida, em pequena escala, sobre o 

projecto apresentado. Considerou que pouco trará, em termo de qualidade de vida, para as pessoas que vivem no 

concelho, realçando não estar convencida sobre se os benefícios na qualidade de vida vão ser superiores aos 

prejuízos que o projecto vai trazer à vida das pessoas. Para concluir, e por considerar haver ainda muitas 

indefinições, além de não ter elementos que lhe permitiam fazer uma avaliação mais séria do projecto, revelou que 

se iria abster nesta votação, e que esta decisão não era mais que uma resistência ao impulso natural de votar contra. - 

-------- O senhor Presidente da Câmara revelou sentir que será extremamente difícil fazer aprovar este projecto. Mas 

revelou também, com absoluta certeza, que quer este projecto, quer o projecto do Parque Empresarial do Fontão, vão 

modificar a face de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro revelou que só após a apresentação tomou consciência da dimensão 

megalómana do projecto, demonstrando algum receio que fiquem todos extasiados com a magnitude destes 

projectos e se descurem alguns aspectos onde é necessário ter cuidado. Confessou que um dos aspectos que a 

preocupa se prende com o facto de primeiro haver a aprovação do PIN e só depois haver a aprovação do Plano de 

Pormenor, porque no fundo o que ainda permite à Assembleia ter uma palavra a dizer sobre o que se pode fazer ou 

não no terreno é o Plano de Pormenor. Revelou então estar a pensar em votar contra a proposta, por considerar que 

vai perder toda a possibilidade de dizer alguma coisa sobre o que se vai desenvolver na área em questão. Lembrou o 

passado do concelho neste tipo de processos e considerou que se deveria ter todo o cuidado, existindo factores que 

devem ser acautelados. Manifestou ainda concordância com a deputada Ana Maria Vasconcelos, afirmando que a 

vinda deste projecto não significa mais riqueza, pois por vezes o que este tipo de projectos traz são mais alguns 

postos de trabalhos, remunerados dentro dos padrões normais, mas com grandes implicações ambientais, acabando 

por não justificar aquilo que trazem de positivo. Declarou que em discussão está, não um projecto, mas sim uma 



intenção, e que gostaria que ficasse bem claro que o voto do grupo municipal do CDS/PP era para a intenção de 

constituir um protocolo que tinha por objectivo trazer para o município dinheiro, desenvolvimento e o aproveitar de 

uma oportunidade de negócio e não para um projecto. Mesmo que estejam previstos estudos de impacto ambiental, 

haveria sempre algum receio em relação a essa matéria, considerando que o município necessitava de naquela área 

manter um pulmão verde e que tinha receio de o perder. Em jeito de conclusão, afirmou que tinham de ser 

salvaguardadas duas questões fundamentais: uma era a garantia do acompanhamento efectivo por parte da 

Assembleia de tudo o que vier a ser feito na área, e a outra era a questão ambiental e a preservação do pulmão verde. 

-------- O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o projecto fica muito aquém do que o PDM prevê, 

explicando que no projecto a afectação do solo para fins imobiliários se situa próximo dos 7,8 % e que a densidade 

habitacional prevista é de 4,5 habitantes/ha, sendo que previsto no PDM é de 35% de afectação do solo e uma 

densidade habitacional de 15 habitantes/ha. É uma área enorme de intervenção e só em espaço verde tratado serão 

160 ha. Para além disso haverá ainda cerca de 200 ha de espaço verde tratado e reconduzido a floresta, estando-se a 

falar de uma grande dimensão, em termos de hectares, mantendo-se a grande maioria de solo como área verde e de 

infiltração. A ideia foi criar um projecto que fosse diferenciado dos demais, tornando-o muito interessante do ponto 

de vista turístico, para que seja bem sucedido. Assim, o que cria uma afectação adicional do solo são os 32 ha de 

água, e é precisamente esse ponto que diferencia este projecto. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o protocolo de colaboração. ------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovado o protocolo de colaboração específica na área do turismo entre o 

Município de Vagos e a PROMODOIS, Investimentos Imobiliários, S.A., com duas abstenções. ------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro apresentou, em nome do grupo municipal do CDS/PP, uma declaração de 

voto que referia o seguinte: “Votamos favoravelmente a parceria que hoje foi aqui apresentada, na expectativa de 

que ela venha a representar uma mais-valia para o concelho, ainda que a grandiosidade do empreendimento a 

projectar nos deixe reservas relativamente ao aspecto ambiental. Acrescentamos ainda que o projecto deverá ser 

acompanhado por esta Assembleia, de forma a acautelar os interesses do município.” ------------------------------------- 

-------- PONTO TRÊS – FREGUESIA DE SANTA CATARINA – CEDÊNCIA DE PRÉDIO RÚSTICO – 

AUTORIZAÇÃO PARA DOAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o terreno em questão se trata do prédio rústico que está a ser 

utilizado como cemitério da freguesia de Santa Catarina, e como os cemitérios são da gestão das mesmas, fazia todo 

o sentido que este prédio fosse cedido à freguesia de Santa Catarina. --------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão. -------------------------------------- 

-------- Após a votação, foi autorizada por unanimidade a doação do prédio rústico à freguesia de Santa Catarina. ---- 

-------- PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO BOA HORA – CEDÊNCIA DO LOTE Nº 103 DO PLANO DE 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/ FLORESTA – AUTORIZAÇÃO PARA DOAR. --------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara explicou que já foi, anteriormente, autorizada a doação do lote em questão à 

Associação Boa Hora pela Assembleia Municipal, mas que os lotes previstos no Plano de Pormenor eram inferiores 



à área que foi cedida na altura. Ou seja, o que estava para aprovação era apenas a formalização do que estava afecto 

à Associação Boa Hora no Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta. ------------------------------------------

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão. ------------------------------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovada por unanimidade a doação do lote nº 103 do Plano de Pormenor da Gafanha 

da Boa Hora/Floresta à Associação Boa Hora. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO CINCO – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – CEDÊNCIA DOS LOTES Nº 1 E 2 DO PLANO DE 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – AUTORIZAÇÃO PARA DOAR. ---------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara explicou que a situação era a mesma que a do ponto anterior. ------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado considerou que esta situação era diferente da do ponto anterior, 

justificando que no ponto anterior a cedência era para uma IPSS do concelho. Propôs então o acrescento de uma 

cláusula de reversão para a autarquia, no caso de haver uma mudança de uso nos lotes agora cedidos. ------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão com a proposta de reversão 

apresenta pelo deputado Silvério Regalado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovada por unanimidade a doação dos lotes nº 1 e nº2 do Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa Hora/Floresta à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos. -------------- 

-------- PONTO SEIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. - PROPOSTA DE ZONAMENTO 2008 

– PARECER. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção elogiando o trabalho desenvolvido pelo técnico do 

serviço de finanças locais, o Eng. Rogério Simões, na definição da proposta de zonamento para o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI), lembrando que o anterior zonamento não teria sido bem feito, por várias razões, tais como os 

prazos impostos e a ausência de um conjunto de regras que promovessem uma simulação de resultados, para que 

houvesse uma percepção total das consequências desse mesmo zonamento. Realçou que houve uma boa colaboração 

entre a autarquia e o técnico local, considerando que o resultado final era bom, mas que obviamente não era o 

resultado perfeito. Sobre a proposta de zonamento, o parecer da autarquia reflecte uma única questão mais relevante, 

nomeadamente face ao argumento invocado era relativamente à passagem dos coeficientes de 0,4 para 0,7, não 

utilizando os coeficientes 0,5 e 0,6 em algumas situações, face à existência ou não de equipamentos de interesse 

público e de utilização colectiva, considerando que esta situação era provavelmente justificável com a proposta de 

revisão do PDM, que previa 3 níveis de capacidade edificativa, e que seria difícil em termos técnicos estar a criar 

mais círculos de incidência para fraccionar entre os 0,4 e os 0,7, utilizando 0,5 e 0,6. -------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o executivo sobre o que este pretendia dizer, no ponto seis do 

parecer emitido, que referia que a autarquia concordava com a proposta, apesar da mesma ficar aquém do 

pretendido, desejando saber se era uma referência ao coeficiente de localização proposto pelo técnico local ou uma 

referência ao que pretendiam que fosse determinado pelo Estado. ------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o Estado fixava o valor dos terrenos na construção e habitação, 

revelando que a autarquia tinha feito uma proposta mínima, que não foi aceite pelo Estado, ficando o valor aquém 

do que a autarquia pretendia, remetendo para o que tinha dito na apresentação do tema como resposta à questão. ----- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou a sua intervenção referindo que o ponto quatro do parecer da 

autarquia, onde se enaltecia a conduta do técnico e do serviço local de finanças, que desta vez permitiu a 

participação e o acompanhamento da autarquia na elaboração da proposta, lhe causava alguma estranheza, pois os 

serviços de finanças, que se deparavam com situações delicadas, têm atirado a culpa para a Câmara e para a 

Assembleia, porque tinham aprovado as taxas, considerando que a situação grave e preocupante que esta informação 

seja transmitida nos serviços de finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara, aproveitando a questão levantada pelo senhor deputado Silvério Regalado, 

explicou todo o historial do processo que gerou a proposta de zonamento apresentada. ------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro, em relação ao facto do IMI ser elevado no concelho de Vagos, realçou 

dois aspectos: o primeiro, é que o coeficiente de localização era proposto pelo técnico local mas era sancionado pela 

autarquia; o segundo, é que o IMI resulta duma fórmula onde entram o coeficiente de localização, que foi proposto 

pelo técnico local, mas também entrava a taxa que era definida anualmente na Assembleia Municipal, e que se situa 

entre 0,2 e 0,5 e que foi definida em 0,3, concluindo que se a autarquia quisesse baixar o IMI também o poderia 

fazer, bastando baixar a taxa referida anteriormente. Para concluir, fez questão de lembrar que o técnico local, que 

hoje estava a ser enaltecido, foi exactamente o mesmo técnico que no passado tinha visto a sua imagem denegrida 

em termos públicos, pois tinha sido considerado o único responsável pelo aumento do IMI no concelho de Vagos, 

afirmando que de facto não havia um culpado mas sim um conjunto de situações que levaram a que o IMI tivesse 

aumentado em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara louvou a intervenção da deputada Dina Ribeiro, mas lembrou que tinha sido 

objecto de uma campanha diabólica do CDS/PP e do PS como sendo o único e exclusivo responsável pelo resultado 

da definição do zonamento e dos coeficientes de localização, informando que a Câmara era convocada para parecer 

e que este nem sequer era vinculativo, acrescentando que as autarquias tinham muito pouco peso na definição de 

zonamento e coeficientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão. ------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada por unanimidade a proposta de zonamento para 2008 do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO SETE – PROPOSTA DO NOVO MAPA JUDICIÁRIO – COMARCA DE VAGOS – 

PARECER. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a apresentação da proposta para o novo mapa judiciário, revelando 

que entendia que a posição tomada pela Assembleia Municipal devia ser dada a conhecer ao senhor Presidente da 

Assembleia da República, onde a proposta de Projecto-lei deverá ser discutida, durante o mês de Maio, considerando 

ser premente fazer sentir ao senhor Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares a injustiça do 



mapa judiciário para a comarca do Baixo Vouga. Considerou que a reforma da Justiça que estava a ser levada a cabo 

pelo governo faz algum sentido, mas só se for precedida de um conjunto de investimentos devidamente 

calendarizados e ordenados e se se fizerem alguns ajustes. Não se pode defender uma proposta radicalmente 

diferente da proposta apresentada pelo Governo, como seria, por exemplo, a abolição das Comarcas e criação dos 

tribunais municipais, onde todos os actos processuais se realizassem. Tal não faria sentido, pois feria a lógica que se 

está a desenvolver, revelando que houve um esforço em desenvolver uma proposta na mesma lógica do Governo, 

reforçando e especializando competências, tentando que o munícipe de Vagos se desloque o mínimo possível para 

fora do seu tribunal quando pretender obter justiça. Informou que, de momento, se encontra a redigir a proposta da 

Associação de Municípios do Baixo Vouga, a qual difere um pouco da proposta apresentada, apenas no que toca à 

execução de penas, e comércio marítimo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado, não querendo discutir as questões técnicas do documento, não quis 

deixar passar a oportunidade para afirmar que as medidas que estão a ser tomadas na reforma da Justiça lhe têm 

causado alguma estranheza, dando como exemplo a falta de condições físicas dos Tribunais de Oliveira do Bairro e 

do Tribunal do Trabalho de Aveiro. Para concluir, concordou com a proposta apresentada pelo senhor presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Ana Maria Vasconcelos referiu que lhe parece acertado o espírito da especialização que 

preside à reforma da Justiça, considerando que a possibilidade de os Juízes se especializarem, cada um na sua área, 

irá contribuir seguramente para a celeridade e qualidade da Justiça. Referiu ainda que o facto de não estar ainda bem 

definido com é que as coisas vão funcionar, se são os juízes especialistas que se deslocam ou as pessoas que se 

deslocam aos tribunais e em que casos isso acontecerá. Sobre a proposta apresentada pelo senhor Presidente da 

Câmara, referiu ser prematuro tentar implementar esta reforma já no mês de Setembro, por não estarem reunidas 

todas as condições necessárias. Mas, de uma maneira geral, concordou com a proposta apresentada, adiantando que 

votará favoravelmente mas com duas notas: especialização sim, precipitação não. No tocante à grande estância cível 

em Vagos, considerou que não ser muito dramático que as pessoas se desloquem a Aveiro, pois correspondem a um 

número diminuto de casos. Já no caso do Tribunal de Família e Menores, considerou um absurdo este passar para 

Oliveira do Bairro, pois as deslocações são muito mais difíceis e muito mais morosas do que para Aveiro. Por fim, 

desejou que esta reforma seja mais ponderada por parte do Governo. --------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão. ------------------------------------- 

-------- Após a votação foi aprovada por unanimidade a proposta do novo mapa judiciário. ------------------------------ 

-------- PONTO OITO – ALTERAÇÃO POR RECTIFICAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DE SÃO 

SEBASTIÃO – APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que, por lapso, o quadro de lotes do plano de pormenor de São 

Sebastião tinha nos lotes nº 2, 3 e 4 um erro de cálculo na área de construção, pois a área de implantação destes 

lotes, multiplicado pelo número de pisos era maior do que a que estava presente no quadro de lotes. -------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto em discussão. -------------------------------------- 



-------- Após a votação, foi aprovada por unanimidade a alteração por rectificação ao Plano de Pormenor de S. 

Sebastião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO NOVE – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2007 – APROVAÇÃO ----------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente começou por explicar o aparecimento do Relatório de Gestão na apresentação das 

contas do ano de 2007, afirmando que este documento era o cumprir de uma promessa por ele feita no ano anterior e 

que permite mais rigor, contendo outros elementos para que a Assembleia Municipal possa analisar e aprovar as 

contas sabendo o que estava a ser aprovado. Desta forma, a Assembleia sabe exactamente qual é o estado do 

concelho, o que pode ou não ser feito no concelho e o que reserva o futuro. Para isso há que ajustar a realidade dos 

Orçamentos às contas, para que o grau de execução do que é proposto no Plano de Investimento seja facilmente 

aferido por dados objectivos de gestão. Revelou que o Relatório de Gestão ainda não está completo, já que falta uma 

componente de enquadramento que tem a ver com a disponibilidade dos meios da autarquia e no que seria possível 

fazer e o que foi feito, além da parte final, o comparativo entre o que se passa no concelho de Vagos e o resto do 

País. Garantiu que relativamente aos dados que são relevantes, e que a Associação de Municípios recomenda e é 

recomendável para uma boa gestão, estão no relatório e são objectivos. De seguida, recorrendo à ajuda de um 

PowerPoint, explicou as contas relativas a 2007. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por elogiar a apresentação do Relatório de Gestão, afirmando 

que este vai facilitar a vida de todos os deputados na análise dos números apresentados, e que são muito bons. 

Fazendo um breve resumo do que foi a evolução das contas desde 2002, manifestou total concordância com a 

filosofia de gestão financeira e administrativa deste Executivo, que mostra preocupação em controlar o Orçamento, 

do lado da receita, e não pelos cortes na despesa. De seguida, considerou fundamental o atingir do objectivo por 

parte do Executivo, no que respeita à autonomia municipal. Por fim, questionou o Executivo sobre se o documento 

apresentado traduzia a realidade da situação do imobilizado, e o porquê do escasso aumento das despesas com o 

pessoal e se esse aumento teria sido à conta de situações de trabalho precário. ---------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro iniciou a sua intervenção referindo que em termos de execução tinha 

havido uma evolução, considerando que essa evolução era natural e saudável verificar-se de ano para ano, sendo que 

o importante era que o Orçamento fosse cada vez mais ajustado àquilo que consegue em termos de receita todos os 

anos. Afirmou que o grande aumento da taxa de execução foi no ano de 2006 e não no ano de 2007. Da análise 

efectuada ao Relatório de Gestão, o grupo municipal de CDS/PP chamou a atenção para um aspecto onde 

discordavam do que tinha sido apresentado: segundo o Relatório, o crescimento da receita corrente provinha dos 

impostos directos e da venda de bens e serviços, mas da leitura do quadro que está presente no mesmo relatório, 

conclui-se que o aumento existe, mas que é determinado acima de tudo pelo aumento que se verifica nas 

transferências correntes. Portanto, quando se diz que a Câmara começa a ter uma autonomia na ordem do 50%, 

porque a receita corrente bruta aumentou, é preciso interpretar esta afirmação no contexto referido, chegando à 

conclusão que a autonomia não era de 50%. Para concluir, voltou a referir que de facto o ano de 2007 foi o ano de 



maior cobrança de receita, mas que o ano em que se deu o “boom” foi no ano de 2006, e que este aumento da 

cobrança da receita vem em parte do FEF. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Lazaro afirmou que pela primeira vez não tinha recebido a documentação relativa à 

prestação de contas de 2007, confirmando que por esta razão não tinha podido fazer uma análise pormenorizada das 

contas, referindo que os deputados deveriam ter acesso aos documentos atempadamente, para que pudessem votar 

esclarecidamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Ana Maria Vasconcelos confidenciou não se sentir muita à vontade nestas matérias de 

números. Mas afirmou que o documento apresentado reflecte uma preocupação inerente ao Dr. Carlos Neves em 

explicar cuidadosamente os números, num espírito saudavelmente democrático e sério. Considerou que o documento 

continuava a expressar um esforço de rigor na gestão dos dinheiros do município. ----------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-presidente elogiou o trabalho desenvolvido pelos serviços da Câmara, nomeadamente na 

contabilidade, e em especial na pessoa do Dr. Nuno André. Em resposta ao deputado Silvério Regalado, informou 

que o imobilizado ainda não está resolvido e que a tarefa que a fazer para regularizar da forma mais correcta 

possível os bens patrimoniais do município é morosa e difícil. Relativamente às despesas com o pessoal, referiu que 

não aumentaram, pelo contrário até diminuíram. Em termos objectivos, e feita a ponderação dos custos diferidos 

com o pessoal em cada ano, no ano de 2007 os custos diminuíram 0,3%, realçando que nesta diminuição já se 

encontravam reflectidos os aumentos para a Segurança Social e os aumentos naturais dos ordenados do pessoal. Esta 

diminuição não se deve a trabalho precário, pois estes números reflectem um esforço efectuado na Câmara de passar 

para o quadro de pessoal dezenas de funcionários que andavam há alguns anos a contratos resolutivos e a recibos 

verdes. Em relação ao aspecto referido pela senhora deputada Dina Ribeiro, informou que o valor de transferências 

correntes por ela destacado não era mais que a renda da EDP respeitante à rede eléctrica concelhia, pois esta era 

propriedade da autarquia, que a alugou há alguns anos. Assim, o aumento que houve nas receitas foi essencialmente 

à custa de impostos directos. Por fim, declarou que a autarquia, em termos de execução, atingiu um patamar que está 

muito acima da média nacional e que é muito difícil de superar este patamar e que cada vez irá ser mais difícil subir 

mais alguns degraus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o executivo sobre se a subida vertiginosa do IMT se devia a um 

maior número de transacções ou ao novo código das avaliações, considerando que seria importante os membros da 

Assembleia saberem com algum rigor qual o número de transacções efectuadas nos anos de 2006 e 2007, para se 

poder afirmar se o aumento do IMT se devia ao facto de haver mais transacções no concelho ou apenas ao facto das 

avaliações serem diferentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-presidente referiu que a questão colocada tinha mais a ver com a quantidade e qualidade dos 

números e não tanto com o imposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a prestação de contas relativas ao ano de 2007. ------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a prestação de contas de 2007com uma abstenção. ---------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público para intervir. ------------------------------------------ 



-------- Do público presente interveio o senhor Eng. Rogério Simões, na qualidade de perito local das Finanças, para 

explicar os dois processos e os dois momentos da definição dos coeficientes de localização decorridos em 2002 e em 

2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo 

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

-------- De imediato o segundo secretário, Óscar Lopes Francisco, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.  

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


