
ACTA Nº 10 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 28 de Fevereiro de 2003 

2ª Reunião – 07 de Março de 2003 
 

--------Aos sete dias do mês de Março de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho e na sua Sala de Sessões, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do Senhor Doutor 

Mário Júlio Almeida Costa, secretariado pelo Senhor Manuel da Rocha Pereira e pelo Senhor Hugo Ribeiro Jorge, 

respectivamente primeiro e segundo secretários. --------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estavam presentes o senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Cruz e os senhores 

vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Simões, António Graça, Dr. Paulo Neta e Álvaro Rosa.-------------------- 

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Reunião os seguintes deputados municipais: Profª. 

Cármina Furtado, António Amaral e Hector Almeida. Todos justificaram as suas faltas.--------------------------------- -

------- A senhora Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado foi substituída pelo Senhor Décio dos Reis 

Cardoso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO QUATRO - AUDITORIA EXTERNA RELATIVA AO ANO DE 2001.---------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa começou por situar esta segunda reunião da Sessão iniciada a vinte e oito de 

Fevereiro, para cumprir o ponto quatro da ordem de Trabalhos, ou seja, conhecer e tomar posição sobre a auditoria 

externa à Câmara Municipal de Vagos relativa ao ano 2001, ao abrigo do artigo 53º, nº1, alínea i), da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------ 

-------- Aberta a discussão, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Joaquim Plácido. Este 

começou por considerar que esta reunião ia tratar de assuntos muito importantes para o Concelho de Vagos, baseada 

numa auditoria elaborada sem qualquer cariz político. Estranhou o facto de a data de referência da auditoria ser de 

31 de Dezembro de 2001 e conter um anexo com referência a Junho de 2002, esperando que não haja diferenças 

relevantes em custos do pessoal. Verificou haver irregularidades graves na gestão da Câmara, durante oito anos, 

num executivo que acusava o anterior de má gestão, mas que nada melhorou, mesmo tendo à sua mão novas 

tecnologias. Considerou apontar o documento irregularidades susceptíveis de ser encaminhado para órgãos de 

investigação oficial, esperando que os eleitos desta Assembleia tenham a lucidez necessária para o encaminhar 

superiormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor Tony Almeida afirmou assinar por baixo as palavras do senhor Joaquim 

Plácido, realçando expressões do documento, como falta de controlo, para justificar a sua apresentação a instâncias 

superiores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Manuel Manangão destacou a falta de conciliação de contas bancárias, o pagamento de seguros de 

viaturas em estado de sucata, o descontrole nos gastos de combustível, a ultrapassagem dos gastos com a 

negociação directa e outros, que levam a questionar não só a qualidade do trabalho dos funcionários, bem como a 

gestão que permitiu tais situações. Apelou à actual gestão camarária para que tire as devidas ilações e contrate 

pessoal superior que implemente correctamente o POCAL, de modo a que nunca mais se repitam tais situações. ---- 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira afirmou estranhar alguma pressa na realização da auditoria, embora reconheça 

a credibilidade da empresa que a realizou. Aludiu ao facto de não haver nenhuma carta aos fornecedores para 

apresentarem os seus créditos. Estranhou também a ausência de referências à questão do vencimento do anterior 

Presidente da Câmara, à eventual dívida respeitante aos terrenos vendidos na floresta, tal como se refere a igual 



assunto relativo ao Parque de Campismo, e ainda a referência a património disponível para venda, quando depois no 

relatório da auditoria só dá como património passível de venda os lotes da Zona Industrial. Relativamente ao 

enquadramento geral da auditoria, referiu que ela deve servir essencialmente para que não se repitam erros, alguns 

dos quais já muito antigos. Referiu o caso dos seguros, o controle dos combustíveis, os contratos de administração 

directa, o prejuízo na captação de água e a capacidade de endividamento. Sobre suspensão das obras, perguntou se 

ela trouxe alguns encargos para a Câmara. Acerca do POCAL disse esperar que na próxima sessão seja já aprovado 

com o inventário do património. Quanto ao funcionamento dos serviços municipais, afirmou que reflecte deficiência 

de gestão de recursos humanos. ---------------------------------------------- 

-------- Finalmente, afirmou não achar que tenha muito sentido o envio do relatório às instâncias superiores, dado 

que tudo o que refere consta do relatório de inspecção do IGAT, o qual se encontra nas referidas instâncias. Acha, 

sim, que deve a actual Câmara tirar dele as devidas ilações para a sua actuação. ------------------------------------------ 

-------- O senhor Paulo Frade, usando da palavra, começou por apresentar um protesto em relação a um artigo 

inserto nos últimos dias no “Diário de Aveiro”, o qual afirmou atentar contra a dignidade da Mesa da Assembleia 

Municipal, sendo prejudicial para o Concelho de Vagos e desprestigiante para esta Assembleia. Segundo o artigo 

referido, a Mesa tinha propositadamente protelado os trabalhos para evitar que o último ponto da Ordem do Dia 

fosse discutido em horário de transmissão da Rádio Voz de Vagos. ---------------------------------------------------------- 

-------- Falando a seguir, o senhor Presidente declarou que ignorava completamente a notícia mencionada, assim 

como a pessoa que a transmitira a esse jornal. Acrescentou que não se dera conta de nenhuma anomalia no 

funcionamento da Assembleia, nem a Mesa via qualquer interesse em protelar os trabalhos. Antes de terminar a sua 

intervenção, o senhor Presidente perguntou aos senhores deputados se algum discordava do que acabava de referir, 

pois era a opinião deles que interessava à Mesa. Como nenhum membro da Assembleia discordasse, o senhor 

Presidente deu o assunto por encerrado, não sem deixar de observar quanto são importantes os aspectos do rigor e 

da deontologia profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Entrando no debate sobre a auditoria, o senhor Paulo Frade afirmou serem incoerentes as afirmações do 

senhor deputado Joaquim Plácido, nomeadamente a nível de ausência de motivações políticas na sua realização e 

discussão, bastando ver que foram introduzidas alterações ao caderno de encargos, para desvalorizar toda a 

auditoria. Continuando, o senhor deputado afirmou que o resultado da auditoria se resume a uns seguros de 

motoretas e a uns litros de gasóleo mal gastos, perguntando se o preço pago por esta auditoria não dará para 

compensar esses desperdícios. Referindo-se à intervenção do senhor Jorge Luís, teceu alguns considerandos, 

nomeadamente a respeito do uso do autocarro. E concluiu perguntando aos deputados do PSD, sobre o executivo 

anterior, quantas licenças de construção foram deferidas ilegalmente, quantos concursos públicos foram executados 

pervertendo as regras da transparência e quantos hectares de floresta foram vendidos com base em negócios escuros. 

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

-------- A senhora deputada Luísa Costa começou por afirmar que todas as administrações têm deficiências e que 

cabe a este executivo corrigi-las. Relativamente à capacidade de endividamento da Câmara Municipal, referiu que 

se pode ver que ela não é de quinhentos mil contos, mas sobe na pior das hipóteses para um milhão e seiscentos mil. 

Pediu também para se ouvir o senhor vereador Álvaro Rosa, aqui presente, membro do anterior executivo, de modo 

a esclarecer os pontos referidos pelos senhores deputados. Sobre as dívidas contratuais, disse que elas são a prova 

de que as coisas não estavam paradas como tem sido afirmado, que estão a decorrer obras lançadas pelo anterior 

executivo que são objecto de regozijo por parte da bancada apoiante do actual executivo. --------------------- 



-------- O senhor António Nunes usou da palavra para destacar as adaptações acordadas com a Câmara Municipal e 

a data de referência dos gastos com pessoal, concluindo que não precisa dizer mais nada sobre a auditoria. ---------- 

-------- O senhor Fernando Capela referiu-se às afirmações do senhor Paulo Frade, responsabilizando-o por aquilo 

que estava na auditoria, uma vez que era membro desta Assembleia, com dever fiscalizador do executivo, e que há 

factos muito graves naquele documento. Afirmou que este documento é uma vergonha para o anterior executivo e 

para Vagos, e que o anterior executivo não cumpriu o seu mandato com a dignidade que devia. Acusou a bancada 

do CDS-PP de falar de dívidas deixadas pelo anterior executivo ao longo de oito anos, vendo-se agora uma dívida 

acumulada de dez milhões de euros. Apresentou duas propostas de deliberação, esperando que sejam votadas, 

porque quem não deve não teme. Leu em seguida essas propostas, que logo entregou à Mesa. -------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor vereador Álvaro Rosa, afirmou que esta auditoria não tem credibilidade porque 

não cumpre o caderno de encargos, dado ter havido alterações acordadas com a Câmara. Também porque nenhum 

dos responsáveis do anterior executivo foi chamado a prestar esclarecimentos sobre as falhas apontadas. 

Relativamente a alguns pontos em particular, o senhor Vereador remeteu a responsabilidade da motorizada ausente 

para o fiel de armazém, afirmou ser falso o descontrole do consumo de combustíveis, pois mandou reparar muitas 

bombas injectoras por consumo excessivo, e, relativamente aos seguros, afirmou que o então vereador senhor 

Santos Costa consultava as seguradoras e todos os anos conseguia baixar consideravelmente os seguros, que nunca 

fora informado dos seguros de motorizadas inactivas. Sobre a viatura em “leasing” que não fora posta em nome da 

Câmara, disse que ela fora acidentada a ponto de ir para a sucata, considerando-se inútil a despesa da transferência. 

Relativamente aos desperdícios de água, afirmou saber que existiam e que havia um plano do anterior executivo 

para privatizar a água, cabendo à empresa adjudicatária resolver o problema. Questionou ainda o actual executivo 

sobre o que é que já fez para debelar o problema. --------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, começando por dizer que o principal mérito esperado desta 

auditoria é identificar os males da gestão anterior, direccionar instrumentos de correcção e apresentar soluções em 

termos de melhoria de gestão para aumentar as receitas e diminuir as despesas da Câmara. Negando que a auditoria 

fosse contratada para perseguir alguém, disse que ela custou três mil contos e que não houve quaisquer influências 

da Câmara sobre o trabalho. Leu uma carta dos auditores onde esclarecem as alterações acordadas com a Câmara, 

no sentido de acrescentar recomendações a adoptar no futuro no plano financeiro, sem influenciar o seu resultado. 

Considerou graves algumas situações como o desperdício de água, que só por si justificavam esta auditoria. 

Afirmou que já estão a ser corrigidos alguns pontos mencionados e que é necessário por exemplo inventariar todo o 

património a segurar e submeter os seguros a concurso público. E referiu o caso de dívidas por pagar e que 

considera ilegalmente contraídas, bem como das responsabilidades fiscalizadoras desta Assembleia. --- 

-------- A iniciar uma segunda volta de intervenções, o senhor Joaquim Plácido lembrou algumas irregularidades 

levantados pela auditoria e destacou o que ela refere relativamente à caducidade das licenças de construção. -------- 

-------- O senhor Fernando Capela referiu ao senhor Álvaro Rosa que o carro referenciado por não estar em nome da 

Câmara não é o que ele indicou, mas um Volvo. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Tony Almeida rebateu a interpretação daqueles que acham que as adaptações feitas no decorrer da 

auditoria foram um “arranjinho”, bem como os gastos com a auditoria, uma vez que, disse, não lhe dariam crédito.                 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira comentou as afirmações do senhor Álvaro Rosa, dizendo que seriam de má fé 

as suas afirmações, se, como afirmou o senhor Presidente da Câmara, as adaptações foram só para completar o 

trabalho. Destacou também o problema dos seguros e do desperdício de água. E lembrou ainda a necessidade de a 



Câmara criar condições para gerar receitas próprias, não ficando só dependente das transferências do Estado. Voltou 

o senhor deputado a perguntar ao senhor Presidente da Câmara pela situação das obras suspensas e os respectivos 

encargos financeiros. E terminou afirmando que não acredita que, nas falhas mostradas pela auditoria, houvesse da 

parte do anterior executivo intenção de dolo, mas que negligência houve concerteza e omissão de certeza. ------------

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

-------- A senhora Elizabete Pequeno usou da palavra para rebater as afirmações do senhor Álvaro Rosa, tanto nas 

suas afirmações quanto à credibilidade da auditoria, como pelo facto de se mostrar disponível para colaborar com 

este executivo, em que não acredita. Contrapôs também as suas reticências sobre caber ao executivo a fiscalização 

dos Armazéns, dizendo que o executivo está lá para gerir. -------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Paulo Frade afirmou que as palavras do senhor Presidente da Câmara “localizar os males e se é que 

os havia” dizem tudo do espírito que está por detrás deste relatório, pois fez oposição durante quatro anos. Disse 

também que este relatório penaliza o actual executivo, pois que aumentou as despesas com pessoal contratando mais 

funcionários. Estranhou ainda a concepção jurídica do senhor Presidente Câmara ao afirmar que os antigos 

responsáveis da Câmara não tinham nada que ser ouvidos. Por último, referiu-se ao senhor Jorge Luís Oliveira, de 

que não quis reduzir o valor dos problemas apontados no relatório, mas que estes comparados com os problemas 

anteriores das vendas de património são efectivamente amendoins. --------------------------------------------- 

-------- Respondendo, o senhor Presidente da Câmara afirmou que as obras do Estádio Municipal estão paradas 

porque o empreiteiro, atingidos os duzentos e cinquenta mil contos de facturação, parou as obras, e apesar de já 

paga a dívida, entendeu que para executar os pisos tinha de esperar a ausência de chuvas, pelo que não há direito a 

indemnizações. Relativamente aos Paços do Concelho, foi resolvido o contrato sem encargos devido a um erro da 

parte da firma adjudicatária. Sobre o vencimento do anterior Presidente da Câmara, disse que segue a interpretação 

do jurista da Câmara de que cabe ao Tribunal de Contas pronunciar-se sobre o assunto e não cabe à Câmara fazer 

nada sobre o mesmo. Quanto às afirmações do senhor Paulo Frade, afirmou que se referira a considerações 

genéricas sobre gestão e que acha a máquina da Câmara muito pesada, havendo mesmo assim lacunas na sua 

constituição. E responsabilizou-se pessoalmente pela contratação de um chefe de gabinete, por ser pessoa de 

competência inquestionável, e de uma adjunta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O anterior Presidente da Câmara e actual Vereador, Dr. Carlos Bento, que se encontrava entre a assistência, 

pediu para usar da palavra, ao abrigo do artigo 28º, nº 5 do Regimento, para defesa da honra. Como alguns 

deputados considerassem que a palavra só podia ser concedida aos vereadores quando eles estivessem sentados no 

lugar que lhes é destinado, o senhor Presidente da Mesa pôs a interpretação do preceito à votação do Plenário. 

Tendo esta votação sido favorável, o senhor Presidente concedeu a palavra ao referido Vereador. ---------------------- 

-------- Começou o senhor Vereador por dizer que viera intervir nesta Assembleia por ouvir tanta inverdade, e que a 

auditoria mostra precisamente a seriedade da sua gestão. Relativamente à questão do seu salário, informou que o 

recebeu por inteiro à semelhança de outros seus pares. Aludiu às adaptações posteriores para duvidar do valor do 

relatório da auditoria. Após questionar a data de referência dos custos com pessoal, aludiu também às deficiências 

de controlo interno, aos veículos em estado de sucata e respectivos seguros, viatura em nome da empresa de 

“leasing”, não existência de ficheiro de imobilizado corpóreo, desperdícios de água, justificando ou negando estas 

situações. E disse ainda que o actual executivo camarário já cometeu diversas ilegalidades. ----------------------------- 

-------- Tendo o senhor Vereador Dr. Carlos Bento usado da palavra para além do tempo regimental, e dado que 

alguns deputados alegaram que os pontos referidos já tinham sido debatidos, o senhor Presidente da Mesa solicitou-



lhe que terminasse a sua intervenção, o que ele fez em seguida, afirmando que o seu executivo deixou a Câmara em 

boas condições financeiras e não com a imagem apregoada de uma gestão menos séria ou financeiramente pouco 

criteriosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio depois o senhor Presidente da Câmara para responder a algumas afirmações do senhor Vereador, 

afirmando que ele desconhece a lei e que todos os trabalhos aludidos referentes ao actual executivo têm cobertura 

legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Fernando Capela usou em seguida da palavra para se referir às afirmações anteriores, lembrando a 

necessidade de votar favoravelmente o documento por si apresentado. ---------------------------------------------------- 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira protestou pelo facto de a figura de defesa da honra ter sido usada para voltar a 

abrir a discussão do ponto que já tinha sido debatido. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa leu então o requerimento entregue pelo Grupo Municipal do PSD, no sentido 

de o executivo camarário dar seguimento às recomendações exaradas no relatório da auditoria. Posto o documento à 

votação, foi aprovado com nove abstenções e sem nenhum voto contra. --------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa leu em seguida outro requerimento do mesmo Grupo Municipal, no sentido de 

enviar o relatório da auditoria às entidades superiores: IGAT, Inspecção Geral de Finanças e Tribunal de Contas. 

Leu também uma proposta do Grupo Municipal do CDS-PP, em que manifestava não se opor ao envio do relatório, 

mas sem os adjectivos propostos pelo PSD. Após um pequeno intervalo para elaboração de um novo texto de 

consenso pelos porta-vozes dos três Grupos Municipais presentes, foi este lido e posto à votação, sendo aprovado 

com uma abstenção e sem votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente foi dada a palavra ao público presente na sala. Inscreveram-se para falar o senhor Silvério 

Regalado, de Sosa, e a senhora Dina Ribeiro, da Carregosa. ------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Silvério Regalado, rebateu a ideia de que a auditoria poderia ter pressupostos políticos, uma vez 

que as sociedades de Revisores Oficiais de Contas são rigorosamente inspeccionadas por uma instituição própria. 

Perguntou também ao senhor Presidente da Câmara quais eram os objectivos da auditoria. ----------------------------- 

-------- A senhora Dina Ribeiro afirmou falar em defesa da honra por terem sido proferidas declarações nesta 

Assembleia sobre um artigo seu a propósito de afirmações do Presidente da Distrital do PSD referentes à oposição 

de Vagos, repudiando as acusações de leviandade. Sobre o Regulamento de Atribuição de Subsídios, lamentou que 

este viesse à Assembleia Municipal sem condições para ser aprovado. Relativamente à auditoria, afirmou que há 

falhas, que não são graves, nem muitas, que a capacidade de endividamento da Câmara continua alta e que cabe a 

este executivo corrigir as falhas apontados. Afirmou, ainda, que ela é tranquilizante para o CDS-PP por não indiciar 

casos de corrupção ou outros do género, e que permitiu esclarecer alguns assuntos que foram muito embrulhados 

durante o ano de 2002. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que os objectivos da auditoria foram querer saber a situação 

exacta da Câmara e receber sugestões de actuação para tornar a gestão mais eficaz e rigorosa. Relativamente à 

referência ao Presidente da Distrital do PSD, disse que ele se referira à oposição a nível Nacional e não de Vagos. 

Sobre o Regulamento de Atribuição de Subsídios, respondeu que a Dra. Dina não conhecia as alterações propostas. 

Sobre as condições financeiras, reafirmou que a dívida era muito grande, e que é diferente a capacidade legal e a 

capacidade real de endividamento da Câmara. Sobre tornar a gestão mais eficiente, disse que isso significa que a 

gestão anterior não o foi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



-------- De imediato, o segundo secretário, Hugo Ribeiro Jorge, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

Sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação. A mesma foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

acta, que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa. ---------------------------------------------------- 

 


