
ACTA Nº 2 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 22 de Fevereiro de 2002 

--------.Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dois, 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. --------------------------------------------------------------- 

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

Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Justificou a falta à presente Sessão a senhora Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado, sendo 

substituída pelo Senhor Décio dos Reis Cardoso .--------------------------------------------------------------------------------

--- 

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

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

---- 

-------- Ainda no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão a Acta da última 

Sessão, cuja cópia havia sido remetida aos senhores membros. Foi apresentada pela senhora deputada Dr.ª Maria 

Graça Matias Gadelho uma objecção, referindo que na acta deve ler-se senhora Dr.ª Maria Graça Matias Gadelho.--- 

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

-------- Usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira pedindo desculpa pelo ligeiro atraso da sua chegada, 

solicitando que a acta da reunião anterior à instalação desta Assembleia seja remetida aos deputados municipais e 

questionando a Câmara se houve alguma tomada de posição quanto à reposição de vencimentos do anterior 

presidente da Câmara conforme definido em inspecção anterior.--------------------------------------------------------------

--- 

-------- Manifestou-se posteriormente o senhor deputado Joaquim Plácido, questionando a Câmara se  falta de 

recolha de lixo, de lavagem dos contentores e de fiscalização de obras se deve à falta de transportes. Inquiriu ainda 

sobre o estado em que se encontram os armazéns da Câmara.------------------------------------------------------------------

--- 

-------- De seguida interveio o senhor deputado Fernando Capela, referindo que o Presidente da Assembleia 

Municipal devia ter convocado uma reunião para discutir o regimento, uma vez que existem muitos deputados a 

estrear-se. Sobre a tomada de posse do passado dia doze de Janeiro, manifestou-se discordante do facto do anterior 

vereador senhor Santos Costa e do anterior presidente da Câmara terem discursado, tentando assim obter 

protagonismo. Finalmente, referiu que não gostou do discurso do actual presidente da Assembleia Municipal, 

considerando-o fora da realidade do concelho e desconhecedor da anterior gestão.-----------------------------------------

-- 



-------- O senhor presidente da Assembleia manifestou-se afirmando que existe um regimento em vigor e que, apesar 

das alterações legislativas, que no entanto não afectam o funcionamento da Assembleia, foi incluído na ordem do 

dia um ponto de discussão para revisão do regimento. Quanto ao facto de não conhecer o concelho , referiu que é 

natural do concelho, possui aqui uma habitação, onde permanece sempre que lhe é possível. No que respeita à 

anterior gestão camarária, considerou possuir um conhecimento geral que lhe permitiu aceitar a candidatura ao 

cargo. --------- 

-------- Seguidamente interveio o senhor presidente da Câmara, referindo que ainda não foi tomada nenhuma 

decisão sobre a reposição de vencimentos do anterior presidente da  Câmara e que se entender fazê-lo, será para 

evitar a prescrição, face à demora do Tribunal  de Contas. Respondendo às questões do deputado Joaquim Plácido, 

afirmou que os problemas de recolha de lixo e limpeza de contentores se devem efectivamente à falta de transportes 

e que os armazéns se encontravam em mau estado, com grandes quantidades de lixo. Foi no entanto diligenciada a 

retirada do lixo, bem como foi feito o levantamento do estado das máquinas e viaturas, também em mau estado, na 

sua generalidade. Para finalizar, afirmou que a Câmara está a ponderar abrir um concurso para adquirir viaturas 

novas, podendo algumas delas ser para a recolha de lixo. Afirmou também que está a ser feito um estudo para se 

saber se ficará menos oneroso adquirir viaturas ou atribuir a concessão do serviço a uma empresa especializada.-----

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

-------- Interveio depois o senhor deputado Fernando Capela convidando o senhor presidente da Assembleia e todos 

os deputados para estarem presentes nas provas de atletismo organizadas pelos Grecas no dia três de Março.----------

- 

-------- Foi dada a palavra ao senhor deputado Jorge Luís Oliveira que afirmou que devia ter sido discutida a revisão 

do regimento e que ainda não foram indicados os porta-voz de cada grupo parlamentar. ----------------------------------

-- 

-------- Seguiu-se o senhor deputado Décio Cardoso informando que na sua freguesia existem problemas nas 

ladeiras de Rio Tinto e de Ouca, que têm as valetas obstruídas e como tal a água corre pela estrada. Devido a este 

facto, inquiriu o senhor presidente da Câmara da solução a dar a estes problemas e se poderão ser indicados 

cantoneiros para trabalhar ao serviço da Junta de freguesia de Ouca. ---------------------------------------------------------

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

-------- Como resposta à questão, o senhor presidente da Câmara afirmou que não há máquinas disponíveis. Quanto 

aos funcionários, eles estão a ser colocados em todas as Juntas e chegará também a vez de Ouca. -----------------------

- 

-------- O senhor deputado António Nunes manifestou-se contra as críticas feitas ao oito anos anteriores em que a 

Câmara  estava sob gestão do CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------- 

-------- PONTO UM –  INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ACTIVIDADE DA CÂMARA --------------------- 



-------- O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que procedeu à leitura de uma 

comunicação escrita sobre a actividade da Câmara no período de doze de Janeiro a dezasseis de Fevereiro.------------

- 

--------- Interveio o senhor deputado Jorge Luís Oliveira sugerindo que fosse remetido aos deputados a informação 

escrita sobre a actividade da Câmara, no sentido de se poupar tempo em cada Assembleia, podendo assim o Senhor 

Presidente da Câmara fazer uma apresentação mais sucinta. Referiu ainda que pretendia fazer uma reposição da 

verdade sobre a construção de duas obras: os Paços do Concelho e a Piscina Municipal. Assim, inquiriu o Senhor 

Presidente da Câmara sobre a existência ou não de garantia de financiamento para esta duas obras, tal como tinha 

sido afirmado no ano transacto, nos jornais e na Assembleia Municipal, apesar de só agora a Câmara ter apresentado 

a candidatura à outorga de Contrato Programa, no caso dos Paços do Concelho e de só agora a obra da Piscina ter 

sido adjudicada e o contrato outorgado. Questionou ainda o Senhor Presidente da Câmara sobre a obra do Centro 

Social da Fonte Angeão e a respectiva candidatura, no sentido de saber as razões de haver projectos de Instituições 

de Solidariedade Social conduzidos pela Câmara e outros conduzidos pelas próprias Instituições. Inquiriu ainda se o 

Regulamento de Taxas de Edificação Urbana virá a ser discutido numa próxima Assembleia Municipal. Finalmente 

abordou a atribuição de distinções honoríficas, congratulando-se com as medalhas atribuídas ao Dr. Frederico de 

Moura e ao Senhor Manuel de Almeida Ribeiro  mas sugerindo que seja feita uma revisão do regulamento de 

atribuição de Distinções Honoríficas.----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara, em resposta às questões levantadas, referiu que a obra projectada para a 

freguesia de Fonte Angeão não é somente uma obra de carácter social mas um Centro Sociocultural, de valências 

mais abrangentes. Em relação aos Paços do Concelho atribuiu as promessas de financiamento ao anterior executivo, 

referindo que a Câmara actual constatou somente existir uma candidatura à DGAL que estabelece o montante 

máximo de financiamento em valores de cento e setenta mil contos e que o gestor do terceiro Quadro Comunitário 

de Apoio garante não existirem verbas para além daquelas disponibilizadas pela DGAL. Em relação à Piscina 

Municipal a candidatura cabe dentro das atribuições do já referido Quadro de Apoio. No que toca às atribuições 

honoríficas, remeteu para o final da sessão uma discussão sobre o regulamento, a inserir como pontos 

extraordinários caso a Assembleia assim o decida. ------------------------------------------------------------------------------

--- 

-------- Seguidamente a Senhora deputada Dr.ª  Helena Marques solicitou que fosse considerado o seu atraso como 

justificado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- O senhor Presidente da Mesa manifestou-se favoravelmente.--------------------------------------------------------- 

-------- De seguida o senhor deputado Manuel Manangão questionou o senhor Presidente da Câmara acerca da 

dívida, nomeadamente se os três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e sete têm cabimento 

no orçamento geral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



----- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que parte daquelas dívidas não estão previstas e que são devidas a 

obras lançadas sem financiamentos garantidos, o que coloca em risco a situação financeira das empresas, como é o 

caso da “Ventura da Cruz”,  actualmente a construir o Estádio Municipal e que tem encargos que contabilizam 

valores da ordem dos duzentos e cinquenta mil contos. Referiu ainda que projectos futuros só se iniciarão quando 

estiverem completamente planificados e financiados. ---------------------------------------------------------------------------

--- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão voltou a questionar o senhor Presidente da Câmara no sentido de 

esclarecer a Assembleia sobre os montantes em causa, quais os que estão e os que não estão orçamentados e qual a 

possibilidade de haver um financiamento a curto prazo,  uma vez que se fala em setecentos e noventa mil contos de 

dívidas aos fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que o executivo tem facturas para pagar vencidas no ano de dois 

mil e dois, algumas respeitantes a encargos de inícios de dois mil e um e que está a estudar formas de financiamento 

para que a Câmara pague aos credores e  readquira  credibilidade. ------------------------------------------------------------

-- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela inquiriu o Senhor Presidente da Câmara sobre o montante do 

financiamento do Estádio Municipal, nomeadamente sobre as verbas financiadas no Quadro Comunitário de Apoio.-

- -------- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que o financiamento assegurado é de zero euros, uma vez que a 

medida do terceiro Quadro Comunitário de Apoio mais adequada às obras do Estádio está fechada até finais do ano 

de dois mil e três ou inícios do Campeonato Europeu de Futebol de dois mil e quatro. Assim, só nessa altura se 

poderá concorrer à medida adequada a financiar uma obra daquele género. Esclareceu ainda que o concurso feito 

anteriormente foi enquadrado noutra medida e que por isso existem dívidas e que por isso a obra pode ser suspensa.- 

-------- De seguida o senhor deputado Jorge Luís Oliveira solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que fizesse preceder a discussão sobre a revisão do Regulamento de Distinções Honoríficas duma breve reunião 

entre os Senhores Presidente da Câmara e da Assembleia e representantes dos grupos parlamentares. Posteriormente 

declarou que “se aqui alguém mentiu, na questão do financiamento,  não fui eu nem foi o Partido Socialista. É hoje 

claro, fica hoje claro perante todos os senhores deputados municipais, que qualquer uma das obras – Paços do 

Concelho, Estádio Municipal, Piscina Municipal, - não tinha qualquer tipo de financiamento externo garantido. E só 

uma delas tinha uma candidatura que foi liminarmente rejeitada por ter entrado por uma área que não era aquela que 

lhe diria mais directamente respeito. A verdade vem sempre ao de cima, é como o azeite e mais vale tarde do que 

nunca. É preciso que se saiba que se alguém aqui mentiu nunca fui eu nem nunca foi o Partido Socialista,  em 

relação a esta matéria como não foi em relação a outras. E prová-lo-ei  sempre que isso esteja em dúvida porque a 

mentira não é a nossa forma  de  estar em política nem a defender os interesses de Vagos. “------------------------------

---------- Interveio o senhor deputado António Amaral, referindo que todos os projectos deviam ter sido mais 



acompanhados pelos técnicos da Câmara. Referiu ainda que se deviam dar mais e melhores condições aos 

funcionários da autarquia. Inquiriu depois o Senhor Presidente da Câmara acerca da questão da Estrada da Alta 

Tensão e da protecção da costa marítima. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que, uma vez que o actual governo da nação se 

encontra em gestão, as direcções gerais não podem tomar quaisquer decisões, pelo que é difícil executar as obras. 

No entanto, está a ser preparada uma exposição, a ser enviada após tomada de posse do novo governo, onde sejam 

contempladas as pretensões das Juntas de Freguesia do concelho e da Câmara Municipal, não só para legalizar o que 

existe mas prevendo  o crescimento para os próximos dez anos. Essa exposição, de carácter ambiental, jurídico e até 

político, contemplará as solicitações existentes no Plano Director Municipal, Planos de Pormenor e Planos de 

Ordenamento, entretanto  chumbadas pelos serviços do ministério do Ambiente. ------------------------------------------

--- 

-------- O senhor deputado António Amaral voltou a referir que se mostrava preocupado com a falta de condições de 

trabalho dos funcionários e técnicos da autarquia, quer no que diz respeito aos espaços como à própria organização 

do serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a construção de novo edifício dos Paços do Concelho está a 

ser equacionada e que o quadro de pessoal será reorganizado, a sua estrutura hierárquica será renovada, o 

relacionamento entre corpo técnico e vereação será clarificado e os custos com pessoal, por imperativo legal, terão 

de ser reduzidos. Referiu ainda que durante vários anos entraram diversos funcionários na Câmara, tendo sido usado 

o critério da quantidade sem respeitar as necessidades funcionais da Câmara. Assim, e dada a necessidade urgente 

de pessoal qualificado no sector das obras, a Câmara está a promover a abertura de um concurso para contratação de 

um engenheiro e um arquitecto. Afirmou ainda que terá de ser feito um esforço suplementar para organizar os 

projectos enquadrados no terceiro Quadro Comunitário de Apoio, uma vez que no ano de dois mil e três estes serão 

reapreciados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- PONTO DOIS –  OBRA DE ARRANJO DA PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara informou a Assembleia que o Tribunal de Contas detectou uma falta de 

sincronia entre o tempo de execução e a previsão dos encargos da obra. A Câmara propõe assim por unanimidade, 

uma vez que o projecto da obra de  “Arranjo da Praça Central da Praia da Vagueira”,  não prevê a dotação para 

2002, e para dar cumprimento ao disposto no número seis do artigo 22º do Decreto Lei  197/99, de 8 de Junho, a 

seguinte repartição de encargos, tendo em conta o início da obra em 2002, o Plano de Trabalhos e o Cronograma 

Financeiro, dada a necessidade de visto do Tribunal de Contas. A repartição de encargos deverá ser tida em conta 

no orçamento de 2002 e o valor é de 356.526,41 Euros (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis 

euros e quarenta e um cêntimos). Referiu ainda que os mapas da repartição de encargos se devem encontrar na 



posse dos deputados municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- O Senhor Presidente da Assembleia referiu que não foi distribuído nem à mesa nem aos deputados nenhum 

mapa respeitante à repartição de encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou então que os elementos não foram distribuídos uma vez que o 

Plano de Actividades e o Orçamento para o quadriénio 2002-2005 só serão discutidos em Abril. Assim, trata-se 

apenas de uma aprovação da dotação prevista do ano de 2001 para o ano de 2002. ----------------------------------------

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

-------- O senhor deputado Paulo Frade questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o custo total  e os gastos a 

serem feitos neste ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------- O senhor Presidente da Câmara informou de que o custo total, conforme já tinha sido respondido, é de 

356.526,41 Euros (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis euros e quarenta e um cêntimos).--------

- 

-------- Realizada a votação, a repartição de encargos foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------

-- 

-------- PONTO TRÊS –  OBRA DE BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM VAGOS (AV. 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS, RUA DA SAUDADE, ARRUAMENTOS NO BAIRRO 

DE S. JOÃO, RUA MAESTRO BERARDO PINTO CAMELO, AV JOÃO GRAVE, RUA DE S. JOÃO, AV. 

PADRE ALÍRIO DE MELO E ACESSOS AO MERCADO MUNICIPAL E CEMITÉRIO)” – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou a Assembleia de que este ponto é semelhante ao anterior, diferindo 

apenas nas obras a executar e nos valores. As obras dizem respeito a beneficiações em diversos arruamentos em 

Vagos o valor é de 897.380,96 Euros (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta euros e noventa e seis 

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

---- 

-------- Realizada a votação, a repartição de encargos foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------

-- 

-------- PONTO QUATRO –  REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DA TAXA PELA 

EXPLORAÇÃO DE INERTES – APROVAÇÃO.  -------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que durante o ano de 1998 foi discutida na Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (ANMP) a cobrança de uma taxa proveniente não da exploração de inertes mas dos 

prejuízos provocados por essa exploração nas estradas, caminhos, terrenos vizinhos, valas. A ANMP pediu um 

parecer jurídico que se mostrou favorável à sua pretensão. No seguimento desse parecer, a Câmara Municipal de 



Vagos elaborou durante o ano de 2001 o seu regulamento de cobrança de taxas, que transcreve o regulamento da 

ANMP. A Câmara aprovou assim esse regulamento que agora propõe à votação da Assembleia. Foi ainda referido 

que só antes de se iniciar a sessão é que o senhor Presidente da Câmara tomou conhecimento da missiva de diversas 

associações ligadas a actividades extractivas, solicitando que não seja aprovado o regulamento. No entanto, segundo 

a sua opinião, o parecer de entidades privadas não prejudica a competência da Assembleia Municipal.-----------------

- -------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que também só antes de se iniciar a sessão é que tomou 

conhecimento do referido requerimento, tendo dado dele conhecimento imediato ao senhor Presidente da Câmara.--- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira propôs as seguintes alterações ao texto do regulamento: na 

introdução, deve alterar-se a afirmação onde se lê “a fim de se evitar que as regras impostas pelas entidades 

licenciadoras não deixem de ser cumpridas”, bem como substituir a afirmação “necessidade de vedação” por 

“obrigatoriedade ou exigência de vedação”. Detectou ainda um erro na redacção do ponto 7 do artigo 5º, devendo 

ler-se “de valor superior ao estabelecido”. Referiu que, para o valor de rendimentos deste tipo de explorações, as 

coimas são muito baixas, nomeadamente as que se referem à falta de apresentação de documentos. Afirmou ainda 

que gostaria que se fizesse uma reflexão sobre os pontos 2 e 3 do artigo 5º. -------------------------------------------------

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

-------- O senhor deputado Décio Cardoso propôs que se acrescente, no artigo 3º, que ficam sujeitos a pagamento os 

inertes destinados a ser transaccionados e/ou transformados, uma vez que há inertes extraídos, como o barro, que se 

destina na sua maior parte à transformação. Afirmou ainda que gostaria que o regulamento atribuísse parte do 

produto das taxas cobradas directamente às Juntas de Freguesia onde têm lugar as explorações. -------------------------

- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa usou seguidamente da palavra, pedindo desculpas pelo atraso verificado à 

sua chegada, após o que comunicou a declaração de voto do grupo parlamentar do CDS-PP, que é a seguinte: “O 

grupo parlamentar do CDS-PP admite o interesse do regulamento de liquidação e cobrança da taxa pela exploração 

de inertes na medida em que pode trazer benefícios para o nosso município. Este regulamento já vem da Câmara 

anterior, como se vê pelo próprio projecto, a qual não o publicou por ter dúvidas sobre a existência de uma lei 

habilitante, designadamente quanto às coimas previstas no artigo 10º, em face do que dispõe sobre a matéria o 

regimento geral das contra-ordenações do decreto-lei  433/82, de 27 de Outubro e pela Constituição da República 

Portuguesa. Com estas dúvidas o grupo parlamentar entende que é realmente importante passar para a aprovação 

deste diploma, cabendo no entanto à Câmara Municipal a verificação da sua legalidade e da sua 

constitucionalidade.” Refere assim que é de certo modo uma aprovação sob condição de ser verificada a sua 

legalidade e que é preocupação do grupo parlamentar que a Câmara dê especial interesse à fiscalização e 

conservação dos caminhos rurais e privados". ------------------------------------------------------------------------------------

--- 

-------- Seguidamente usou da palavra o senhor deputado António Nunes, afirmando estar cansado de regulamentos 

que não são cumpridos e questionando o senhor Presidente da Câmara se este regulamento é de facto para cumprir. 



Ilustrou o seu depoimento com vários casos, defendendo que o único Presidente da Câmara que fazia cumprir os 

regulamentos era a senhora D. Alda e que estes casos devem ter resolução imediata. --------------------------------------

-- 

-------- De seguida o senhor deputado Manuel Manangão referiu que a exploração indiscriminada de inertes tem 

lesado o meio ambiente do concelho nos últimos anos e que seria bom que a Câmara fiscalizasse a tempo inteiro 

estas actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- Manifestou-se depois o senhor deputado Fernando Capela, afirmando que tinha prazer em ouvir o senhor 

Nunes a falar, apreciando o que ele tinha dito, mas que gostava que ele tivesse tido a mesma postura nos oito anos 

anteriores, manifestando-se contra explorações e construções ilegais, em que praticamente só a bancada do PSD 

levantou este problema. Afirmou ainda estar de acordo com o regulamento que no entanto pode ser melhorado. -----

- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso  afirmou que também muitas vezes a bancada do CDS-PP levantou este 

problema, nomeadamente ele e a Prof.ª Cármina Furtado. ----------------------------------------------------------------------

--- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que qualquer das bancadas discutiu e se preocupou com 

estes problemas e que o mais importante é que se aprovem regulamentos que possam ser cumpridos, que sejam úteis 

e funcionais. Considera ainda que o artigo 3º pode mesmo ser suprimido e sugere que o regulamento deve ser 

aprovado na generalidade mas discutido em especialidade, em sede de comissão organizada para esse efeito. ---------

- 

-------- O senhor deputado António Nunes respondeu ao senhor deputado Fernando Capela, afirmando que foram 

tantos os deputados da bancada do CDS-PP que discutiram este assunto, que se tornou desnecessário que ele 

próprio levantasse o problema. E no que se refere aos últimos acontecimentos, ele os comunicou por escrito a quem 

tem as devidas competências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- O senhor Presidente da Assembleia teceu algumas considerações, nomeadamente sobre a declaração de voto 

dos deputados do CDS-PP e sobre as dúvidas por eles levantadas acerca da legalidade do regulamento. Solicitou 

ainda que no futuro lhe sejam enviados, em tempo adequado, os documentos com os pareceres jurídicos, em 

situações deste género.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade comunicou a sua apreciação ao regulamento, considerando a introdução 

equívoca, tal como já o havia feito o deputado Jorge Luís. Considerou também as coimas muito baixas e manifestou 

o desejo de questionar o técnico acerca do critério seguido para determinar o valor das taxas, se é o determinado 

pela ANMP ou se é local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 



-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu a sua comunicação anterior, afirmando que existem duas questões 

distintas: a da exploração propriamente dita, competência dos serviços do Ministério da Economia e com regras 

próprias, e dos prejuízos decorrentes dessa exploração. As taxas são assim uma indemnização que o município pode 

pedir a explorações licenciadas; o objectivo do regulamento não passa assim por licenciar ou cobrar taxas às 

explorações ilegais que são feitas no concelho; essas terão de ser alvo de actuação judicial. Quanto à verificação da 

legalidade e da constitucionalidade, ela foi alvo de um parecer jurídico de um assistente da universidade de 

Coimbra, pelo que não faz muito sentido solicitar outro parecer aos serviços jurídicos da Câmara. Mas se a 

Assembleia o entender, pode e deve fazê-lo. Considerou ainda que a incidência deve ser exclusiva sobre a extracção 

destinada à transacção, uma vez que os produtos transformados no local não prejudicam os caminhos.-----------------

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

-------- Interveio depois o senhor deputado Jorge Luís Oliveira, afirmando ter entendido o senhor Presidente da 

Câmara. Propôs que o texto seja alvo de uma discussão pormenorizada e alteração em sede de especialidade, com a 

colaboração dos deputados, da Câmara e do próprio Presidente da Assembleia. --------------------------------------------

-- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia considerou que a melhor solução não será a discussão na especialidade 

mas a sua aprovação e a subsequente verificação da sua legalidade pela Câmara, evitando-se assim que o documento 

volte à Assembleia e confiando no senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------

-- 

-------- O senhor Presidente da Câmara interveio de seguida afirmando que a Assembleia é o órgão competente para 

aprovar o regulamento. Por isso, ou o aprova sem condições, ou o discute em especialidade, ou o remete ela própria 

para nova apreciação jurídica; a Câmara não o deverá fazer pois se tivessem de ser feitas alterações estas teriam de 

voltar novamente à Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal voltou a intervir, reafirmando a sua opinião de que o 

documento, caso seja aprovado, deve ser verificado pelos serviços da Câmara. Se não existirem pontos in-

constitucionais ou ilegais, esta dar-lhe-à imediata execução. Se houver algo para corrigir, volta a ser trazido à 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- A senhora deputada Helena Marques  desejou que fosse posta ordem na discussão, apontando três soluções 

possíveis: a aprovação, a rejeição, ou a votação da proposta do deputado Jorge Luís Oliveira, que considerou a mais 

correcta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor deputado António Nunes manifestou-se de seguida, afirmando que a proposta do CDS-PP é clara e 

que a condição de verificação da legalidade se deve ao facto de não terem conhecimento do parecer jurídico. 

Afirmou ainda que a responsabilidade dessa verificação não é da Assembleia. ---------------------------------------------



--- 

-------- O senhor Presidente da Câmara interveio de novo, dizendo que se o grupo parlamentar do CDS-PP quer 

verificar a legalidade, que o faça, uma vez que a Câmara já o fez. ------------------------------------------------------------

--- 

-------- Foi colocada à votação a proposta do senhor deputado Jorge Luís Oliveira, com a seguinte redacção: “que se 

aprove o projecto em presença na generalidade; que se constitua uma comissão para redacção do projecto a voltar à 

Assembleia em especialidade; que a referida comissão seja composta por um elemento de cada partido representado 

na Assembleia, pelo seu Presidente e por quem mais a Assembleia deliberar”. ---------------------------------------------

--- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia  declinou fazer parte dessa comissão, pois votava contra a proposta ------

------- O senhor deputado Joaquim Plácido questionou o senhor Presidente da Assembleia de somente após tanto 

tempo de discussão ter revelado que duvidava da legalidade do documento. Lembrou-o que no seu discurso de 

tomada de posse disse que ia trabalhar pelo concelho e, se tivesse manifestado as suas dúvidas, a discussão poderia 

já ter sido resolvida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que queria ter uma atitude imparcial e não influenciar a discussão 

e o voto.----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

---- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira manifestou-se preocupado pela recusa do senhor Presidente da 

Assembleia em participar na comissão de especialidade, uma vez que compete ao Presidente da Assembleia 

assegurar a legalidade do seu funcionamento. Outra preocupação revelada diz respeito aos instrumentos que a 

Câmara pode usar para aferir a legalidade e constitucionalidade  do Regulamento, uma vez que um novo parecer 

será oneroso para a autarquia. Refere ainda que a responsabilidade de verificação da legalidade do documento 

pertence à Assembleia e não à Câmara, que aprovou o regulamento. Sugere que o Presidente da Assembleia 

Municipal utilize os serviços jurídicos da Câmara para clarificar as dúvidas.--------- --------------------------------------

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

-------- O senhor Presidente da Câmara  questionou o senhor Presidente da Assembleia sobre quem será o 

especialista a consultar para desfazer todas as dúvidas, reiterando que se existem dúvidas não se deve aprovar o 

regulamento.----- -------- O senhor Presidente da Assembleia respondeu que não lhe cabe indicar nenhum jurista e 

que um parecer favorável  dos serviços jurídicos da Câmara poderá ser suficiente.-----------------------------------------

------------------- ---------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que as dúvidas só existem na Assembleia e 

como tal deve ser o Presidente da Assembleia a solicitar novo parecer.-------------------------------------------------------

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

-------- Posta à votação a proposta do senhor deputado Jorge Luís Oliveira, foi a mesma aprovada com 31 (trinta e 

um) votos a favor e 1 (um) voto contra, do senhor Presidente da Assembleia, que proferiu a seguinte declaração de 



voto: “A respeito do Regulamento de Liquidação e Cobrança da Taxa pela Exploração de Inertes, que tomou como 

modelo o projecto enviado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses ao senhor Presidente da Câmara, 

acompanhado de um parecer jurídico, concordo com a posição da Assembleia quando não põe em causa o seu 

interesse para o nosso município. Todavia, levantam-se-me sérias dúvidas, que não podem ser vencidas num plano 

de mera especialidade, sobre a existência de lei habilitante, nomeadamente a respeito das coimas previstas no  artigo 

10º, tendo em conta o disposto pelo artigo 2º da Lei Quadro das Contra-Ordenações (Decreto-lei n.º 433/82, de 27 

de Outubro, objecto de alterações sucessivas) e pelos artigos 112º, n.º 8 e 165º, n.º 1, alínea d), da Constituição da 

República Portuguesa. Deste modo, aprovaria, desde já, o referido Regulamento, mas no suposto de que a Câmara 

se assegurasse da sua constitucionalidade e legalidade, antes de lhe dar execução".----------------------------------------

------ 

-------- A Comissão ficou constituída da seguinte forma: pelo PSD o senhor deputado Joaquim Pires Plácido; pelo 

PS o senhor deputado Jorge Luís Oliveira; pelo CDS-PP a senhora deputada Luísa Costa; sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- PONTO CINCO –  EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO ------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  solicitou à Assembleia Municipal que levante a suspensão, permitindo 

assim prosseguir o processo que visa a construção de um novo edifício dos Paços do Concelho.-------------------------

--------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia pediu mais esclarecimentos sobre este processo.------------------------------

-- 

-------- O senhor Presidente da Câmara explicou que foi aberto primeiro um concurso para o projecto do edifício, 

depois um concurso para a construção do edifício, que chegou à fase de adjudicação mas que a Assembleia decidiu 

propor à Câmara a suspensão do processo. Explicou também em traços gerais o plano do edifício, que visa a 

construção de um bloco novo a ligar aos actuais Paços do Concelho. --------------------------------------------------------

--- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís pediu ao senhor Presidente da Câmara  que especificasse a sua proposta, 

desejando saber se o objectivo era permitir o início da construção  do edifício previsto neste projecto. -----------------

- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o objectivo era só requerer o levantamento da suspensão e 

que não desejava que a Assembleia exercesse competências que não lhe cabiam. ------------------------------------------

------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou que a Assembleia usou das competências que a lei lhe confere e 

decidiu que a Câmara não deveria avançar com o processo enquanto ele não voltasse a ser discutido em Assembleia 

Municipal. Afirmou ainda que se lhe afigurava claro que o objectivo era prosseguir com o processo tal como ele 

estava, ou seja, construir o edifício projectado, no local projectado. ----------------------------------------------------------



-- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu ao senhor deputado Jorge Luís afirmando que ele estava errado, 

porque o que existe é um processo que está parado e que a Assembleia deve decidir se assim continua ou se a 

suspensão  é levantada, assumindo as consequências da decisão tomada. ----------------------------------------------------

-- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís referiu que nem ele nem a Assembleia estão preparados para discutir este 

assunto e apresentar propostas. Recordou que no mandato anterior a Assembleia foi consultada, tomou uma decisão, 

não uma deliberação,  mas a Câmara avançou com uma projecto diferente. Referiu ainda que a construção do 

edifício dos Paços do Concelho é uma obra importante e marcante, que tem de perdurar para o futuro. É uma obra 

que tem de ser sentida pelas pessoas  e reunir o apoio das forças vivas da terra, não só dos que têm 

responsabilidades políticas. Por isso, considera que não se deve “passar um cheque em branco” sem ser feita uma 

consulta, sem o assunto ser amplamente debatido. Propõe por isso  seja autorizado à Câmara a reabertura do 

processo, mas que  se inicie um amplo debate público, que se auscultem várias pessoas e que, nomeadamente sobre 

a localização, a Câmara sujeite à Assembleia a sua decisão para que ela a ratifique, só depois se entrando na fase de 

obras.------------- -------- O senhor deputado Rui Santos afirmou que se o levantamento da suspensão tiver como 

objectivo continuar o processo mas sem carácter vinculativo à execução do projecto anterior, votará 

favoravelmente; se o objectivo for construir segundo o projecto definido, votará contra.----------------------------------

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

-------- O senhor deputado Paulo Frade referiu que achava graça àquilo que considerou ser uma contradição 

primária do PSD, por nunca ter percebido as ideias dos seus deputados acerca deste processo, uma vez que 

anteriormente votaram na suspensão e agora desejam continuar o processo. Referiu ainda que a construção do 

edifício é urgente e que é necessário um debate amplo sobre esta matéria para que se percebam exactamente as 

vantagens e desvantagens das diversas propostas que surjam.------------------------------------------------------------------

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

-------- O senhor Presidente da Assembleia sugeriu que, dada a importância do tema, o avançado da hora e o 

cansaço de todos, o assunto seja discutido noutra reunião. ---------------------------------------------------------------------

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

-------- O senhor deputado Jorge Luís referiu que o assunto é de facto importante mas que é urgente e que se devia 

continuar a discussão não noutra reunião mas num prolongamento desta. Leu posteriormente a proposta que fez na 

reunião de 21 de Dezembro e que originou a suspensão do processo e afirmou que qualquer proposta feita à 

Assembleia, não sendo, tal como se decidiu na reunião anterior,  no sentido de justificar com fundamentos políticos, 

financeiros e funcionais a opção feita, deve ser a de abrir um debate sério sobre o assunto e que conduza a outra 

conclusão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu que não fazia parte da Assembleia quando foi decidida a 



suspensão, mas que, estando a assistir, sentia que era  a solução mais indicada e que concordava com o que a 

Câmara agora pretendia, que é levantar o processo por questões processuais ou protocolares. Afirmou ainda que são 

feitas cinco reuniões da Assembleia por ano e o objectivo é discutir os assuntos e não “mandar bocas uns aos 

outros”.------- -------- A senhora deputada Helena Marques usou da palavra para responder ao senhor deputado 

Paulo Frade afirmando que não há contradição na votação dos deputados do PSD, que foi feita para evitar 

consequências jurídicas mais graves. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou que aquilo que entende da proposta da Câmara é que o objectivo é 

continuar o processo que existe e como tal a Assembleia deixa de exigir os pressupostos anteriormente definidos e 

permite que o processo se desenvolva. A sua opinião é que a Câmara está sempre autorizada a fazer os estudos que 

entender, sem pedir à Assembleia e que depois ou apresenta os estudos solicitados, na defesa do projecto existente, 

para poder ser levantada a suspensão, ou anuncia que pretende iniciar um debate sobre a localização dos Paços do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que pede a reabertura do processo para poder responder às 

solicitações da Assembleia, no que respeita a informações financeiras, jurídicas e temporais. --------------------------- 

-------- Foram então colocadas as duas propostas à votação: a proposta da Câmara Municipal, que pretende que seja 

levantada a suspensão, foi aprovada com 30 (trinta) votos a favor e duas  abstenções. A proposta do senhor 

deputado Jorge Luís, de “se iniciar um debate público sobre esta matéria, no sentido de se encontrar uma localização 

consensual“ foi aprovada com 31 (trinta e um) votos a favor e uma abstenção. ---------------------------------------------

-- 

-------- PONTO SEIS – TROCA DE IMPRESSÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA E A 

REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, DESIGNADAMENTE DADAS AS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS NA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE 

JANEIRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para esclarecer o que se pretendia com  este  ponto, 

propondo  que a  Mesa  tome para si  a  responsabilidade de  elaborar um ante-projecto, que depois será analisado 

por uma comissão que contenha elementos de todos os grupos parlamentares antes de ser proposto à Assembleia. ---

- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou concordar com essa proposta mas adiantou uma outra, relativa ao 

regimento em vigor, nomeadamente a de ser retirado o ponto 2º, do artigo 37º, da Secção VII,  considerando-o 

injusto e não permitindo a manifestação de um direito que é  o de não votar. ---------------------------------------------- 

-------- A proposta do senhor Presidente da Assembleia foi aprovada por unanimidade.----------------------------------- 

-------- A proposta  do senhor deputado Jorge Luís, de se retirar do regimento o ponto 2º, do artigo 37º, da Secção 



VII e passar a usar-se o que determina a lei sobre as faltas dos deputados municipais, até se encontrar outra solução 

na revisão do regimento, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------

--- 

-------- PONTO SETE – OUTROS -----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

-------- Nesta altura foi proposto à Assembleia a inclusão de três pontos extraordinários à ordem de trabalhos 

definida, que são: a eleição de um elemento da Assembleia, de entre os Presidentes de Junta, para o Conselho de 

Cinegética; a eleição  de um elemento da Assembleia, de entre os Presidentes de Junta, para o Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; a Revisão do Regulamento de Atribuição de Condecorações e 

Títulos Honoríficos. Foi aprovado por unanimidade incluir esses pontos.----------------------------------------------------

--- 

-------- Nesse sentido, e no que respeita à eleição de um elemento da Assembleia, de entre os Presidentes de Junta, 

para o Conselho de Cinegética, o PSD propôs a deputada Helena Marques  enquanto  que o CDS-PP propôs o 

deputado Fernando Vieira. Feita a votação, apurou--se o seguinte resultado: Helena Marques, 14 (catorze) votos; 

Fernando Vieira, 17 (dezassete) votos; 1 (um) voto em branco.----------------------------------------------------------------

--- 

-------- No que respeita à eleição de um elemento da Assembleia, de entre os Presidentes de Junta, para o Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o PSD propôs o  deputado Licínio Ramos  enquanto  que o 

CDS-PP propôs o deputado Fernando Vieira. Feita a votação, apurou--se o seguinte resultado: Licínio Ramos, 14 

(catorze) votos; Fernando Vieira, 17 (dezassete) votos; 1 (um) voto em branco.--------------------------------------------

--- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela disse que espera que a pessoa que foi eleita assuma os cargos, participe 

nas reuniões e informe regularmente a Assembleia------------------------------------------------------------------------------ 

-------- No que se refere ao último ponto incluído extraordinariamente, o senhor deputado Jorge Luís afirmou que no 

momento não se pode alterar o Regulamento de Atribuição de Condecorações e Títulos Honoríficos por ser 

necessário discuti-lo, mas que é importante rever a questão da votação para atribuição da medalha do município. No 

entanto, como a Assembleia tinha de votar a atribuição de duas medalhas, propôs que se realizasse uma pequena 

reunião entre o Presidente da Assembleia, o Presidente da Câmara e um elemento de cada um dos grupos 

municipais. 

-------- Realizada a reunião, o senhor Presidente da Câmara apresentou as seguintes propostas de atribuição de 

Medalhas de Mérito Municipal: “Considerando que o senhor Dr. António Frederico de Moura viveu a maior parte 

da sua vida em Vagos, apesar de não ser natural deste concelho; Considerando que foi delegado de saúde concelhio 

até atingir o limite de idade para aposentação e que dedicou toda a sua vida profissional como médico em prol da 

população de Vagos; Considerando que como político foi deputado da Assembleia da República; Considerando 

ainda que prestou relevantes contributos nos campos do ensino e da cultura, como professor e homem dedicado às 



letras, propôs-se então a atribuição da Medalha de Mérito Municipal”.-------------------------------------------------------

-- 

-------- “Considerando que o senhor Manuel de Almeida Ribeiro serviu durante cerca de cinquenta anos no corpo de 

Bombeiros Voluntários de Vagos, sob o lema «Vida por Vida». Na maioria desse tempo de verdadeiro serviço 

público desempenhou funções no quadro de comando, assegurou a transição dos comandantes, tendo ocupado por 

diversas vezes o lugar de comandante interino com o saber, a serenidade e a lealdade necessárias a estas situações. 

Foi recentemente agraciado com o mais alto galardão atribuído a bombeiros em Portugal, o crachá de ouro dos 

Bombeiros Portugueses. Também  recentemente passou a integrar o Quadro de Honra do Corpo dos  Bombeiros 

Voluntários de Vagos, com o posto de Comandante e contribuiu para o aumento do prestígio do município de 

Vagos, para a melhoria das condições de vida da população, tendo sido permanentemente um exemplo de 

solidariedade para com o seu semelhante”. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- Com base no ponto 8 do Regulamento de Atribuição de Condecorações e Títulos Honoríficos, a Câmara 

aprovou por unanimidade a atribuição de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal. ----------------------------------------

-- 

-------- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade e aclamação. ----------------------------------------------------

--- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público; interveio o senhor António Vieira 

desejando bom trabalho a todos os  membros da Assembleia e da Câmara, manifestando-se agradado com as 

Medalhas de Mérito atribuídas e propondo que a Assembleia faça uma homenagem ao “atleta espectacular que é o 

Bruno Cordeiro, do Grecas, que se sagrou duplo campeão nacional de sub-23, tanto em corta-mato como em pista 

coberta”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

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

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

----- 

-------- Foi feita correcções ao texto dos pontos cinco, seis e sete da minuta da acta. ---------------------------------------

-- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís manifestou-se afirmando que a Assembleia não tinha votado o levantamento 

da suspensão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

-------- Feitas as correcções, o senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação. A mesma foi 

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

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

-------- Realizou-se depois uma breve troca de impressões com o objectivo de marcar a próxima reunião, e chegou-



se à data de 19 de Abril, às 20.30 horas, na Sala das Sessões dos Paços do Concelho.--------------------------------------

----- 

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Sessão, da qual eu, Hugo Ribeiro Jorge, 2º Secretário, 

lavrei a presente acta, que vai ser assinada pelos membros da Mesa.----------------------------------------------------------

---  

 

 

 

 


