
ACTA Nº 3 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 29 de Abril de 2002 

--------.Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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 e Maria Elisabete Cruz Cardoso.----------------------------------------- 

-------- Justificaram a falta à presente Sessão as duas deputadas acima citadas.--------------------------------------------- 

-------- 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. ------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes solicitou que as declarações que prestou no Período de Antes da Ordem 

do Dia (folha 1, verso) tivessem outra redacção, que é então a que se segue: “O senhor deputado António Nunes 

manifestou-se contra as críticas feitas pelo senhor deputado Fernando Capela aos oito anos anteriores, em que a 

Câmara  estava sob gestão do CDS-PP,  afirmando que a pessoa que proferiu essas críticas deve “ver-se ao espelho” 

para reparar nos erros do PSD nos oito anos anteriores a estes oito anos. Afirmou ainda que, para os próximos 

quatro anos, “cá estaremos para ver se não morremos”. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi apresentada pelo senhor deputado Jorge Luís uma correcção às declarações do senhor Presidente da 

Câmara, na sua primeira intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia (folha 1, verso). A redacção passa a ser 

a seguinte: “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 assim deliberar, será para 

evitar a prescrição, face à demora do Tribunal  de Contas.” ------------------------------------------------------- 

-------- Este deputado apresentou ainda uma proposta de correcção às suas primeiras declarações no Ponto Um da 

Ordem de Trabalhos (folha 1, verso), que passam a ter a seguinte redacção: “ Interveio o senhor deputado Jorge 

Luís Oliveira recordando da obrigatoriedade de que a informação escrita sobre a actividade da Câmara seja remetida 

ao Presidente da Assembleia, que a distribuirá pelos membros da Assembleia. Assim, pode-se poupar tempo em 

cada Assembleia, podendo 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.--------------------- 

-------- Finalmente, foi apresentado por este mesmo deputado uma outra proposta de correcção às suas declarações 

no Ponto Um da Ordem de Trabalhos (folha 2, verso), que passam a ter a seguinte redacção: «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, referiu que 

esperava que não se voltasse sempre a falar do passado, mas que tinha de o fazer, uma vez que quer ele próprio quer 

o seu partido, tinham sido acusados pelo anterior Presidente da Câmara de mentir e caluniar, quando diziam que 

havia obras de centenas de milhares de contos sem financiamento, declarando  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. “»------------------------------------------------------------------- 

-------- É alterado também, no Ponto Um da Ordem de Trabalhos (folha 2), o nome da empresa que está a construir 

o Estádio Municipal, de “Ventura da Cruz” para “Ventura e Pires”. --------------------------------------------------------- 

-------- Registadas as correcções, a acta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------ 

-------- 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.------------------------------------------------------------- 

-------- O Primeiro Secretário informou a Assembleia sobre a sua participação na Assembleia Distrital de Aveiro e o 

Segundo Secretário informou sobre a sua participação no XIII Congresso da Associação Nacional de Municípios. 

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

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que o projecto de Regimento, que tomou em mãos, se encontra  

quase pronto e será enviado em breve a todos os deputados, para que cada um o leia e, caso o entenda, apresente as 

devidas propostas de correcção até ao início do mês de Junho. Referiu ainda que considerava, do ponto de vista 

político, deontologicamente desajustado que um diploma, a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que introduziu 

expressivas alterações na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sobre o regime das autarquias locais, fosse publicado 

após as eleições que deram a maioria a partido diverso. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís discordou da intervenção do senhor Presidente da Assembleia, referindo que 

lamentava que se atribuísse a lei ao governo socialista, quando ela é da Assembleia da República, salientando que, 



no entanto, essa nova lei, embora publicada em Janeiro de 2002, tinha sido aprovada pela Assembleia da República, 

órgão plenamente soberano, ainda antes das eleições que tiveram tal resultado, ou seja, com data de 30 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, este deputado propôs que se fizesse um esforço para que as reuniões não fossem tão demoradas, 

e que, caso fosse necessário, se dividissem em duas sessões. Propôs ainda que na minuta ficassem apenas registados 

os pontos da ordem de trabalhos sujeitos a votação e com aprovação urgente e que se elaborasse a acta 

posteriormente, com a calma necessária e de forma a que ela fosse discutida por todos. ---------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade colocou de seguida várias questões ao executivo municipal. Inquiriu sobre a 

manutenção das fontes, referindo que havia sido dito nos jornais que, de cada vez que o técnico se desloca a Vagos, 

cobra 300 contos; contrapôs com a informação que o anterior executivo prestou que os 300 contos são um contrato 

anual para manutenção, perguntando quem estava a mentir. Outra questão tem a ver com a realização de uma 

monografia, que o deputado considera desnecessária, uma vez que existe já uma outra, que foi distribuída por todas 

as Juntas de Freguesia. Uma outra questão é se o executivo já está a fazer despedimentos. A quarta questão tem 

também a ver com os funcionários da Câmara, nomeadamente com a contratação de um engenheiro e um arquitecto, 

levantando a suspeição da existência de clientelismo político. Afirma de seguida que considera um erro acabar com 

a realização da Florivagros, uma feira que foi crescendo ao longo dos anos, que ganhou nome e que projectava o 

concelho. Acerca da existência de um Chefe de Gabinete, afirmou que não levantava suspeitas, antes fazia uma 

afirmação, que era um acto de clientelismo político. Finalmente, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre 

afirmações publicadas no jornal Diário de Aveiro, onde refere que tencionava negociar com a empresa “Riavagos” a 

questão dos terrenos do Areão. Como o processo se encontra no Tribunal da Relação, pretende saber a razão para 

aquelas afirmações. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido interveio de seguida manifestando o seu pesar pelo facto do senhor 

Presidente da Assembleia não ter estado presente nas comemorações do 25 de Abril. De seguida disse ao senhor 

deputado Paulo Frade que a monografia de Vagos terá uma segunda parte, com publicidade paga pelos comerciantes 

de Vagos. Quanto à Florivagros, afirmou que era uma realização dispendiosa para o concelho. No que se refere às 

verbas da Câmara, referiu que julgava que o senhor deputado Paulo Frade estivesse preocupado com a lista de 

credores. Posteriormente, citou uma frase do anterior presidente da Câmara, publicada num jornal, que referia que 

este executivo não devia inventar desculpas ou criar dificuldades para as obras que estão em marcha. Ora, com as 

dificuldades que verifica, pergunta ao senhor presidente da Câmara se cumprirá as promessas da campanha, 

nomeadamente o que prevê para o desenvolvimento industrial, comercial e agrícola, para o urbanismo, ambiente e 

turismo, o que fará quanto ao PDM, Planos de Urbanização, especificamente o da Estrada de Alta Tensão, 

Biblioteca, Museu, Habitação Social, Serviço de Transportes Urbanos, construção do Centro de Saúde com SAP e 

Postos Médicos e ainda na Educação, Cultura, Acção Social e Desporto.------------------------------ 



-------- O senhor Presidente da Assembleia respondeu ao senhor deputado Joaquim Plácido afirmando que, na 

impossibilidade da sua presença, a Assembleia fora muito condignamente representada pelo Primeiro Secretário da 

Mesa, que usou da palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Tony Almeida pediu desculpa pelo seu atraso, que se deveu a motivos profissionais. De 

seguida questoinou a câmara sobre o que pretende fazer no cruzamento entre a Carregosa e Fontão, sobre o mau 

estado da estrada entre Ouca e São Romão, especialmente na curva apertada que tem o piso bastante danificado. 

Referiu-se ainda à falta de água que ocorreu na véspera do feriado de 25 de Abril, afirmando esperar que se faça um 

plano preventivo para que tal não volte a ocorrer. Ainda neste âmbito, agradeceu a colaboração dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela congratulou-se com o acabamento dos muros de suporte da Praia da 

Vagueira, defendendo que já deviam estar acabados há muito tempo. Depois solicitou ao executivo que 

providenciasse para que se removesse o material de construção acumulado em espaços públicos, na estrada entre 

Quintã e o Boco. De seguida afirmou discordar das lombas da Estrada de Alta Tensão, que deviam ser rebaixadas 

ou mesmo removidas, porque, na sua opinião, o que evitará acidentes será a inversão dos sentidos de trânsito. 

Quanto à Florivagros, considerou que o certame, tal como vinha a ser feito nos últimos anos, não dignificava o 

concelho. Era dispendioso, apesar do anterior presidente esconder o custo da feira. Para fazer um certame, ele tem 

de ser pensado, em termos de espaço e objectivos, num esforço comum entre comerciantes, industriais e poder 

político. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-------- O senhor deputado Jorge Luís chamou a atenção para um relatório que atribuía deficiências à ponte da 

Vagueira. Como julga que a ponte é da responsabilidade do município, questiona o executivo sobre o ponto da 

situação das obras consideradas necessárias e se não haverá apoios estatais para essas obras. De seguida, apresentou 

uma moção, que será anexada, sobre a instalação de um aterro de resíduos tóxicos em Vagos, em que a Assembleia 

rejeita a possibilidade de ser instalado um aterro no nosso concelho, nomeadamente no Cardal.---------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela referiu que não pertence à Assembleia levantar um problema que ainda 

não existe, defendendo que se pode votar o documento que no entanto não deverá sair da Assembleia.--------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém quer discutir a moção, sendo da opinião que não 

deve ser votada nesta reunião, pois trata-se de uma questão importante e que devia ser discutida.----------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade referiu que a moção podia ser votada, embora o senhor deputado Jorge Luís 

não fundamentasse devidamente o seu lançamento nesta reunião. Considera que as pessoas estão bem informadas 

sobre o assunto e que, com a votação da moção, fica a Assembleia prevenida para qualquer decisão do poder 

central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Posta à votação, a moção foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Rua colocou uma questão sobre o quartel de bombeiros de Ponte de Vagos, 

afirmando ser uma obra necessária e desejando saber o que tenciona o executivo fazer quanto a este projecto.-------- 



-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno usou da palavra para esclarecer que alertou o executivo anterior sobre 

os perigos da estrada que liga Ouca a São Romão, que não tem sinalização, afirmando que se muitos buracos lá 

foram tapados, foi por iniciativa da Junta de Freguesia de Santo André e que a população que lá reside merece 

melhor. Referiu ainda que não tinha conhecimento que uma monografia havia sido distribuída pelas juntas de 

freguesia, não tendo a junta a que preside recebido nenhuma.----------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques usou da palavra para se congratular com o arranjo dos pontões na sua 

freguesia, bastante afectada pelo rigor do Inverno anterior, solicitando no entanto que se providencie o arranjo do 

pontão entre Rines e Covão do Lobo, à semelhança do que se faz no pontão da Fonte do Carvalhal. Chamou ainda a 

atenção para o estado deplorável das estradas, provocado pelas obras de abastecimento de água.---------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões colocadas pelos deputados 

municipais. Assim, e avisando que não estava a usar um tom pejorativo, afirmou que o senhor deputado Paulo Frade 

estava mal informado, pois só do ano de 2001 existem sete facturas de cerca de 300 mil escudos. Referiu ainda que 

a empresa responsável pela instalação das fontes se recusa a voltar ao concelho de Vagos para controlar ou reparar 

as fontes enquanto não for saldada uma dívida de cerca 22 mil contos. Quanto à monografia, afirmou que esta será 

diferente daquela que o deputado organizou, pretendendo consultar obras actuais sobre Vagos e que estão a ser 

contactados os empresários e comerciantes do concelho de modo a que  não venha a onerar o município. Defendeu 

que não existem despedimentos, antes um controle sobre a anarquia total que o anterior executivo deixou nos 

contratos de trabalho, onde existiam trabalhadores com cinco renovações e outros para a última renovação.  O que 

está a ser feito é somente repor a legalidade e colocar limites nas despesas com pessoal. Quanto à contratação de 

pessoas para o cargo de engenheiro e arquitecto, para a secção de obras particulares, afirmou que o deputado 

desconhecia que o engenheiro da Câmara se encontra sobrecarregado e que é necessário contratar alguém, não tanto 

para executar projectos mas para analisar os pedidos de construção. Quanto ao júri, afirmou que não terá 

componente política, constituindo-se somente por técnicos. No que respeita à realização da Florivagros, disse que 

fazia suas as palavras do senhor deputado Fernando Capela. Em relação ao Chefe de Gabinete, afirmou que este 

executivo revelou-se diferente dos anteriores pois manteve a secretária, por ela se ter revelado expedita, diligente e 

honesta. Uma vez que a funcionária em questão pertencia ao quadro, foi reduzido o seu vencimento em cerca de 100 

mil escudos, por não ser um cargo de nomeação política. No que diz respeito especificamente à existência de um 

Chefe de Gabinete, chamou a si a responsabilidade dessa opção, afirmando não fazer comentários. Quanto aos 

terrenos do Areão, não está em causa a negociação com a empresa, mas sim a defesa dos interesses de Vagos nesta 

revisão do PDM e o acautelar eventuais responsabilidades do município e do Estado  nesta matéria. Certa é a 

negociação equilibrada de interesses municipais para aquela zona, naquilo que entende ser uma mediada cautelar de 

boa gestão. Respondendo ao senhor deputado Joaquim Plácido, afirmou ser difícil cumprir as promessas eleitorais, 

pelo menos no primeiro ano, que será de saneamento financeiro. Manifestou-se esperançado de, através do seu 

trabalho, e no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio e do Orçamento Geral do Estado, dar cumprimento à 

maioria das promessas. Na resposta  às questões do senhor deputado Tony Almeida, referiu que as negociações com 



os proprietários dos terrenos confinantes com o cruzamento Carregosa – Fontão estavam a decorrer, tendo um dos 

proprietários posto como condição a legalização de forma ligeira e expedita de pedidos de exploração de inertes. A 

Câmara fará a sua parte , dentro do possível, mas a legalização depende de cinco entidades exteriores ao município. 

Após a conclusão do processo, poderão realizar-se as obras, caso o Plano de Actividades seja aprovado. Quanto à 

estrada entre Ouca e São Romão, já se deu cumprimento à adjudicação do fornecimento de alcatrão e pode dar-se 

assim o projecto a uma empresa, uma vez que a autarquia não tem técnicos especializados para a renovação do piso 

dessa estrada. Quanto à falta de água na Lavandeira, pediu desculpas em nome da Câmara, informando que os 

motores da bomba avariaram, tendo-se recorrido ao serviço temporário dos bombeiros. Foi encomendada uma nova 

bomba e colocada em três dias. Sem prejuízo desta solução, será feita um estudo para reformulação da rede de água, 

que contemplará a realização de novos furos. Esse estudo será feito exteriormente aos serviços da autarquia. 

Respondendo ao senhor Fernando Capela, informou que as obras na Vagueira não contemplam só os taludes mas 

também os balneários, passadiços e outras intervenções anteriores e posteriores à época balnear. A questão dos 

depósitos na estrada Quintã – Boco, será indirectamente resolvida por uma decisão tomada em reunião do 

executivo, que evitará ainda que outras situações do género se repitam. A comunicação dessa decisão à Assembleia 

será feita oportunamente. Quanto às lombas na estrada de Alta Tensão, não era possível mexer-lhes enquanto não 

houvesse fornecimento de alcatrão. Com o reinicio do fornecimento será equacionada  a redução das lombas mas 

com um provável aumento da extensão da sinalização de modo a não aumentar o índice de sinistralidade. 

Respondendo  ao senhor deputado Jorge Luís, sobre a segurança da ponte da Vagueira, referiu que quer essa ponte 

quer a do Areão são da responsabilidade da autarquia, que terá de abrir concurso uma vez que não tem capacidade 

técnica para obras dessas. Existem no Quadro Comunitário de Apoio  rubricas que apoiam essas obras desde que 

superiores a 50 mil contos. Quanto à instalação de um aterro de resíduos industriais tóxicos, declarou fazer sua a 

atitude da Assembleia, com a qual concorda inteiramente. No que respeita às dúvidas do senhor deputado  Silvério 

Rua, respondeu que houve uma precipitação do executivo anterior, pois só se entende uma extensão do quartel se os 

seus responsáveis se pronunciarem nesse sentido, o que ainda não aconteceu, conforme informação do comandante 

dos bombeiros. Respondendo à senhora deputada Dulcínia Sereno, deu-lhe razão sobre as suas reclamações quanto 

ao estado da estrada Ouca – São Romão e remeteu a resposta para aquilo que disse ao senhor deputado Tony 

Almeida. Quanto à monografia, afirmou não ser responsabilidade deste executivo e manifestou desconhecimento 

acerca da falta da obra na Junta de Freguesia de Santo André. Informou no entanto a senhora deputada que poderá 

solicitar exemplares ao senhor Vereador da Cultura. Na resposta à senhora deputada Helena Marques informou que 

as obras só se iniciaram naquele momento pois os serviços aguardaram fornecimentos de material que era 

necessário. Quanto aos transtornos causados nas estradas pelas obras de abastecimento de água, referiu que, 

segundo o caderno de encargos, a empresa tem liberdade para decidir quando efectuar a repavimentação, mas que, 

atendendo à estreita colaboração entre a empresa e a autarquia, será solicitado que sejam minorados os impactos 

negativos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO UM –  APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ---- 



-------- O senhor Presidente da Câmara procedeu à leitura de uma comunicação escrita sobre a actividade da Câmara 

no período compreendido entre  dezassete de Fevereiro a vinte e seis de Abril. ---------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido afirmou esperar que os subsídios atribuídos não formem uma lista, 

semelhante à que existe, dos que não foram pagos. Depois deu os parabéns por não ver atribuídos subsídios como 

um de 5 mil contos a uma Comissão de Melhoramento de Vagos e um do mesmo valor ao Clube dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou escusar de perguntar ao senhor Presidente da Assembleia se fora 

cumprido o disposto no artigo 53 da lei n.º 169/99, que obriga a que a informação escrita sobre a actividade da 

Câmara seja remetida ao Presidente da Assembleia com uma antecedência de cinco dias, uma vez que essa 

informação reportava-se a uma período que terminara apenas três dias antes. Defendeu depois que, para poupar 

tempo, e para evitar um esforço fastidioso ao senhor Presidente da Câmara, se desse cumprimento à lei, distribuindo 

a informação escrita atempadamente, para que possa ser apreciada pelos grupos municipais. Acrescentou que a 

informação escrita sobre a actividade da Câmara  deve conter ainda o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 53 da 

lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu às preocupações do senhor deputado  Joaquim Plácido referindo 

que a Câmara pagará os subsídios assumidos pelo executivo anterior, honrando assim os compromissos. 

Acrescentou que aguarda pelo contacto com os contemplados com os subsídios referidos para averiguar o mérito e a 

legalidade dessa atribuição. Respondendo às questões do senhor deputado  Jorge Luís, prometeu fazer um esforço 

para melhorar o cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei. Quanto à sua leitura, apesar de fastidiosa, torna-se 

necessária para que o público tome conhecimento da actividade do executivo.---------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís reiterou o seu pedido de que se dê cumprimento à lei, nomeadamente quanto à 

participação da Câmara em Associações de Municípios. --------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou a Assembleia de que a participação da autarquia em Associações 

revela dados humilhantes para o concelho, conforme pode constatar na Assembleia Distrital, juntamente com os 

senhores deputados Manuel Pereira e Hugo Jorge. Reforçou depois a ideia de que a Câmara fará o esforço para 

cumprir tudo o que a lei estabelece. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE 

ACTIVIDADES DE 2001.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que os documentos apresentados à Assembleia demonstram o 

exercício do ano de 2001 e a situação financeira da Câmara. ----------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado  Manuel Manangão usou da palavra para afirmar que, da análises que fez, conclui  que só 

cerca de  45 % do valor orçamentado foi cumprido. E verificou que desses valores realizados, 45% são gastos com 

pessoal. Verificou ainda que nos encargos não pagos se encontram despesas de funcionamento no valor de 

1.302.522 Euros, despesas de investimento no valor de 2.565.209 Euros e subsídios por pagar, alguns desde 1997, e 

incluindo Juntas de Freguesia, no valor de 215.238 Euros. Acrescentando os empréstimos bancários no valor de 



2.238.593 Euros, perfaz uma quantia de 6.321.572 Euros  referentes ao exercício de 2001. Referiu ainda este 

deputado que sabe de um fornecedor da Câmara que não vem referenciado no rol, o que pode conduzir à suposição 

da existência de outros, o que alteraria os valores. Considerou ainda exageradas as verbas gastas em combustíveis, 

cerca de 28 mil contos e em betão, 83.292.300$00. Chamou ainda a atenção para o facto de a Câmara não ter 

aplicado numa área tão importante como a educação todo o dinheiro recebido da DREC, uma vez que entraram 

33.745.662$00 e foram gastos somente 29.948.391$00. Colocou depois a seguinte questão: Com tantos gastos com 

o pessoal, há ou não gente a mais ao serviço da autarquia ? ------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido referiu-se a uma expressão usada pelo anterior presidente numa 

entrevista, em que referia que a capacidade de endividamento era superior a 1 milhão de contos, para colocar a 

questão de como pode haver uma tão grande capacidade de endividamento, se o dinheiro recebido pelo Estado não 

chega a esse valor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís fez uma abordagem das conclusões que o seu grupo político tirou, num 

documento distribuído à Mesa, à Câmara e aos outros grupos políticos. Referiu que o nível de investimento é 

reduzido, cerca de 550 mil contos, inferior ao ano de 1998, cerca de 583 mil contos; a transferência de fundos para 

as freguesias diminuiu inexplicavelmente; os custos com pessoal aumentaram em mais de 15%, e tendo em conta 

que a Câmara recorre a terceiros e os serviços não melhoram, quais as razões para contratar mais gente. Quanto à 

aquisição de bens e serviços, corresponde ao dobro da venda de bens e serviços. Quanto às dívidas a fornecedores, 

onde se incluem pequenas e médias empresas e pequenos retalhistas, declarou que “ a Câmara Municipal de Vagos, 

a mesma que se orgulha de pagar a bancos a tempo e horas, terminou o ano de 2001 com dívidas a fornecedores no 

montante absolutamente inédito e insuportável de 818.558.586$00, o que quase duplica o que existia no final de 

2000 e iguala praticamente tudo o que a Câmara recebe num ano do Orçamento do Estado. A pergunta que se 

afigura como urgente é: o que fazer a estas 110 páginas ?” De seguida referiu aleatoriamente duas facturas em 

dívida, no caso à Tipografia Cruz e Cardoso, L.da., no valor de 1.439.000$00, colocando a questão: “Trata-se de 

alguma publicação da Câmara ?” Referiu ainda dois itens que não constam do rol de encargos e sobre os quais pede 

esclarecimentos, a indemnização prevista ao senhor José Arlindo, no negócio do parque de campismo e do facto de 

no final do ano 2000 a Câmara ter sido  condenada a pagar uma indemnização de 590 mil contos. Pergunta assim se 

o passivo da Câmara não será ainda maior. Quanto às receitas, verifica o seu empolamento da ordem dos 80 %; não 

aponta nada às receitas correntes mas quanto às receitas de capital afirma repetir o que defendera aquando da 

aprovação do Orçamento para 2001, que havia um sobredimensionamento com a inclusão de verbas impossíveis de 

obter. Alerta o executivo para usar de rigidez nas despesas com pessoal. Considera que o grande problema de 2001 

teve a ver com a evolução das despesas de capital, em que com um orçamento de 2.7 milhões de contos, só 1 em 

cada 5 obras saíram do papel. Afirma que a Câmara incluiu tudo no Plano de Actividades e esteve a enganar todos 

com o baixo nível de investimentos que implementou. Disse ainda que a Conta de Gerência é um espelho da 

actuação política da equipa de vereadores que foi no entanto julgada no acto eleitoral de 16 de Dezembro. 

Manifestou que se ia abster na votação da Conta de Gerência. ---------------------------- 



-------- A senhora deputada Helena Marques mostrou-se impressionada com os gastos que considerou excessivos 

com reparações em viaturas e perguntou qual o fundamento para tantos gastos e tantas reparações. ------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela recordou que há oito anos atrás, quando era deputado pelo PSD, foi 

bombardeado com críticas acerca das dívidas deixadas pelo executivo que então cessava funções. E disse que agora 

a situação era a mesma, que existiam muitas dívidas, que aquilo que fora dito na campanha eleitoral não merecia 

comentários porque a verdade estava nos documentos, que mostram dívidas superiores a 1 milhão de contos. 

Dirigiu-se depois ao senhor Presidente da Câmara, manifestando esperança que tenha nascido uma nova ordem em 

Vagos e que não repita aquelas atitudes que considerou não serem dignas de um político. Afirmou que os 

responsáveis pela gestão do CDS-PP escreveram nos jornais o que queriam, que controlaram a informação, mas que 

a verdade estava agora à vista. Com base nestas ideias, referiu que a bancada do PSD se vai abster na votação, 

cabendo ao CDS-PP aprovar a Conta de Gerência. Afirmou ainda que tinha vergonha de mais de uma centena de 

páginas de dívidas e que já o relatório de contas de 2000, com 340 mil contos de dívidas, indiciava a má gestão do 

CDS-PP. Relembrou que além destas dívidas, ainda faltam resolver os processos em tribunal, que podem aumentar 

o passivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado António Nunes manifestou-se contra as críticas do senhor deputado Fernando Capela. 

Repetiu que ele devia “olhar-se a um espelho, mas grande porque senão não conseguiria ver”. Defendeu que a 

gestão de oito anos do PSD deixou dívidas e vendeu património, enquanto que a do CDS-PP fez gastos, alguns 

imputáveis ao PSD, como no parque de campismo, mas adquiriu património. --------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  afirmou nada ter a dizer sobre os dados objectivos da Conta de Gerência de 

2001, pois transparecem lá os oito anos, ou pelo menos o último ano, da gestão do CDS-PP. E lembrou que sempre 

chamou a atenção sobre as anteriores Contas de Gerência e sobre os anteriores Planos de Actividades, mas que foi 

feita “tábua rasa” da sua opinião. Quanto ao excesso de gastos com pessoal, reconheceu ser verdade e informou 

estarem a ser tomadas medidas. No que respeita à capacidade de execução, prometeu fazer bem melhor e não 

empolar os Planos de Actividades  para agradar a todas as juntas de freguesia, sabendo-se à partida que não se iriam 

fazer as obras. Porque elas vão crescendo como as crianças e como tal o processo é demorado mas com etapas bem 

definidas. Além disso, a Câmara não iniciará obras se não souber que o seu financiamento está completamente 

assegurado. Quanto aos encargos, afirmou estarem assumidos, que existe 1.450.000$00 de encargos facturados, mas 

que os encargos assumidos elevarão aquele valor, até porque as respectivas verbas não estão solidificadas e assim 

não são contabilizadas, de acordo com o definido no POCAL. Especificamente, referia-se à venda do parque de 

campismo e aos terrenos do Areão, no processo com a Riavagos. Quanto à capacidade de endividamento, informou 

que se afere pelo montante das transferências do Orçamento Geral do Estado, que em Vagos ultrapassa os 800 mil 

contos. Essa capacidade diminui de cada vez que se contrai um empréstimo; como a autarquia tem encargos com 

empréstimos a rondar os 480 mil contos, a capacidade de endividamento do momento resulta da diferença entre as 

transferências do Orçamento do Estado e este valor, o que perfaz cerca de 400 mil contos. Referiu que uma medida 

para não hipotecar a capacidade de endividamento é através do concurso à medida 1.8 do Eixo 1 do III Quadro 



Comunitário de Apoio. A contracção de um empréstimo para pagar a parte não comparticipada terá os juros 

suportados pelo Quadro Comunitário de Apoio  e assim não é afectada a capacidade de endividamento. Quanto às 

afirmações do senhor deputado Jorge Luís, concordou que o anterior executivo já foi julgado politicamente e 

afirmou esperar que o desempenho do novo executivo seja mais rigoroso e que as Contas de Gerência se aproximem 

dos Orçamentos e Planos de Actividades. As novas obras a lançar serão devidamente planificadas e a sua inscrição 

no Plano de Actividades prevê o ano em que se iniciam, considerando que o grande buraco do anterior executivo foi 

o de não passar  da ideia à execução, não assegurando os financiamentos dos projectos e deixando a Câmara vazia 

de projectos.  Lembrou que anteriormente falou na Câmara de Águeda, que tinha 26 projectos prontos a apresentar 

ao Quadro Comunitário de Apoio   e que Vagos não tinha nenhuma. Vai fazer-se um esforço para candidatar 

projectos em meados do próximo ano, respeitando as exigências que passam pelo projecto, cadernos de encargos, 

concurso, adjudicação e candidatura. Quanto à dívida à tipografia “Cruz e Cardoso”, será provavelmente do Boletim 

Municipal, mas está a iniciar-se o pagamento das facturas de Janeiro de 2001 e só nesse momento é averiguado  o 

que corresponde a cada factura, sendo essa uma preocupação do executivo. Quantos às viaturas, afirmou que “quem 

compra velho, é no que dá”, tendo discordado da compra de material usado e informando que ao chegar à Câmara, a 

maior parte das máquinas estava avariada. A inventariação está feita e está a ser preparada a compra de novas 

máquinas. Respondendo ao senhor Nunes, referiu que todos os executivos têm defeitos,  mas que o anterior 

executivo não só comprou como também alienou património, além de anular concursos e pagar pelos processos de 

alienação. A Câmara usará de cuidado na resolução dos processos, mas não prosseguirá com a política anterior nesta 

matéria. -------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia concedeu depois excepcionalmente a palavra a dois deputados, rogando-

lhes que fossem breves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade afirmou ser útil haver uma segunda ronda de intervenções, pois as 

declarações do senhor Presidente da Câmara  podem suscitar dúvidas nos deputados. Disse depois que o anterior 

executivo fixava a capacidade de endividamento em 1 milhão de contos e que o actual executivo fala em 400 mil 

contos. Como há uma grande disparidade, pediu a intervenção de um técnico da Câmara, que informasse com rigor 

sobre a actual capacidade de endividamento e que informasse o senhor deputado Fernando Capela sobre a 

capacidade de endividamento há oito anos atrás, para que ele se aperceba do estado em que deixou o município com 

as suas votações. Pediu ainda que o senhor deputado assuma as responsabilidades dos processos judiciais que 

decorrem sobre venda ilegal de património e outras questões greves que avalizou e pediu que assuma o seu carácter 

heróico, fazendo versos a este executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou fazer suas as palavras do seu colega Paulo Frade. Referiu que o 

anterior executivo recebeu a Câmara quase de rastos e com uma capacidade de endividamento de 50 mil contos. 

Referiu, com base nas palavras do senhor presidente, que os gastos nos processos se devem ao executivo do PSD 

pois vendeu ilegalmente os terrenos para ter dinheiro para pagar aos funcionários. --------------------------------------- 



-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou ter sempre assumido as suas responsabilidades, andando de 

cara lavada e não se preocupando com “o espelho do senhor Nunes”. Nunca esteve no executivo, era somente 

deputado municipal e apenas no último mandato. Quanto aos 50 mil contos, considerou ser uma mentira da 

campanha eleitoral,  já que alguns meses depois se pediu um empréstimo de 250 mil contos. Empréstimo esse que a 

bancada do PSD votou favoravelmente. Concluiu afirmando que “os senhores assumam também as vossas próprias 

responsabilidades e o que é certo é que os números que aqui estão hoje  não enganam ninguém. Pr mais voltas que  

dêem, voltámos à situação de há oito ano atrás. Infelizmente, mais grave.” ----------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu que tinha o mesmo empenho que o senhor deputado António 

Nunes mas que ele não devia usar aquele tom de voz, elevando-a em demasia. Lembrou depois que segundo 

afirmações do anterior presidente, a Câmara tinha há oito anos 800 mil contos de dívidas e uma capacidade de 

endividamento de 50 mil contos. Logo, a capacidade actual não pode chegar a 1 milhão. Perguntou depois, se as 

afirmações do anterior presidente que a Câmara esgotou as verbas do II Quadro Comunitário de Apoio e ainda foi 

buscar mais através de um “overbooking” são verdadeiras. -------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara, antes de responder às questões, solicitou ao senhor Presidente da 

Assembleia que usasse da palavra a Chefe da Divisão Administrativa, senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins 

Rosa, embora tenha afirmado não gostar de o fazer.----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, a senhora D. Maria Eugénia informou a Assembleia que, apesar de não ter sido 

verificada  nos  últimos  dias  a  capacidade  de  endividamento  da  Câmara,  não pode confirmar que esta seja de 1 

milhão de contos, neste momento, confirmando mais depressa rondar os 400 mil contos. ----------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  afirmou que uma das primeiras coisas que fez, decorrente duma reunião 

com o Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, foi saber se podia aumentar a transferência de verbas do 

Orçamento Geral do Estado para a Câmara de Vagos, com base numa modificação da lei em 1996 e que o nosso 

município não cuidou. Assim, o aumento do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) decorreu somente das 

actualizações anuais. A contracção de um empréstimo de 250 mil contos  em 1994 prova que a capacidade de 

endividamento não era de 50 mil contos apenas. Após o empréstimo é que ficou de 50 mil contos, para um FEF de 

547 mil contos. Disse depois que a bancada do CDS-PP e a população podem acreditar em quem entenderem, mas 

que se a capacidade de endividamento fosse de 1 milhão de contos, os pedia. E que duvidar dos números dados era 

duvidar da competência dos serviços da Câmara, porque eles se regem pelos critérios em vigor. E tudo o mais, 

afirmou, é pura demagogia. Respondendo à questão do senhor deputado Joaquim Plácido, referiu que havia 

Câmaras com muitos projectos prontos mesmo antes de se iniciar o II Quadro Comunitário de Apoio mas que 

depois não tiveram capaciddae de os executar. Por isso, os gestores do QCA desviaram essas verbas para outros 

concelhos que apresentaram as propostas mais tardiamente. Isso é que é o “overbooking”, punir a falta de execução 

dos municípios que se prepararam antes com diversos  projectos. O trabalho do anterior executivo está à vista num 

livro publicado recentemente pela senhora  Ministra Elisa Ferreira. No que respeita às verbas inscritas em PIDDAC, 

é necessário reconhecer que o trabalho das associações foi mais activo que o da Câmara.-------------------- 



-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou depois à  votação a Conta de Gerência de 2001, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: 0 (zero) votos contra, 17 (dezassete) abstenções e 13 (treze) votos a favor. ------------- 

-------- PONTO TRÊS –  APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA 2002. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara apresentou o Plano de Actividades começando por referir que solicitou a 

todas as juntas de freguesia um plano de actividades para o mandato e que, se fosse previsível, em face das receitas 

do município, não realizar todas as obras, teria de haver um rateio adequado e proporcional. No entanto, devido aos 

prazos por cumprir, não foi possível incluir no Plano Plurianual agora apresentado todos os pedidos, sendo certo 

que em Outubro será apresentado um Plano ajustado aos quatro anos e com as obras incluídas. Existem algumas 

rubricas genéricas onde se incluem parte dessas solicitações, como a aquisição de terrenos e a elaboração de 

projectos. Tem de existir a noção que no primeiro ano não tem de haver a preocupação exaustiva de prever todas as 

obras, dado que muitas se iniciam pela aquisição dos terrenos. Também não se deve empolar o orçamento, além do 

executável, para agradar a todos; por isso os anos de 2004 e 2005 aparecem vazios, para serem preenchidos com as 

solicitações das juntas. Além disso, o primeiro ano é para sanear financeiramente a Câmara, incluindo-se 

oportunamente a esmagadora maioria das obras nos anos de 2003, 2004 e 2005. Como existe um trabalho natural de 

continuidade, o plano para 2002 é parecido com o do anterior executivo. Mas com uma preocupação de rigor, e com 

uma diferença de 1 milhão de contos que não podem ser usados para obras. A presunção de receitas foi feita com 

base nos empréstimos e na alienação de património, pois caso esse património tenha sido tratado juridicamente, este 

executivo não se envergonha de o vender em favor de obras no concelho. Mas quer as receitas inscritas quer o 

investimento adicional àquele que foi definido pelo anterior executivo decorrem de uma presunção e não de uma 

certeza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes disse ao senhor Presidente da Câmara  que com as suas últimas palavras 

não lhe tinha ensinado nada, desejando-lhe mais sorte que aos seus antecessores. Referiu depois que esperava que o 

PSD não retirasse os apoios às Câmaras Municipais e que foi o PS que progressivamente aumentou as transferências 

para as autarquias, além de pagar os 170 milhões de contos que o PSD ficou a dever. No que respeita ao Plano de 

Actividades, chamou a atenção para as obras previstas para Santa Catarina e que estão inscritas no ano 2004. Há um 

projecto para esse ano, que é o do saneamento no centro dessa freguesia e da construção de uma rotunda, que 

aguarda porém as obras de saneamento. Estas obras estão protocoladas e o senhor deputado entende que devem ser 

feitas estes ano, o que o deixaria satisfeito, e não adiadas para 2003/2004. Inquiriu ainda sobre as obras no bocado 

entre Condes e Rio Tinto, não incluídas no Plano e que aguardam a declaração de utilidade  pública. Deseja saber as 

razões para o processo ter parado, tendo a Câmara todos os documentos necessários.-------- 

-------- O senhor deputado  Fernando Vieira afirmou que o que devia motivar a Assembleia é o futuro e não as 

preocupações com o passado. E mostrou-se preocupado com o futuro por lhe terem dito que o Plano era demasiado 

ambicioso e porque o executivo demonstrou alguma prepotência ao fazer coisas que a Junta não pediu e ao não 

chamar os presidentes para discutir o Plano. Para melhor análise, o Plano devia distinguir entre obras realizadas e 



obra por realizar, pois assim sobra pouco em cada freguesia. Quanto a dobrar o FEF para as freguesias, perguntou 

se será para aplicar. No que respeita à freguesia de Sosa, onde considera haver poucas obras e com quantias pouco 

avultadas, deixa a questão de não haver dinheiro para obras e para dobrar o FEF e prever gastar 350 mil Euros a 

recuperar património, que ainda por cima a maior parte das pessoas de Sosa não conhece. E pergunta ainda se, com 

tanta dívida e com elevado, não se está a incorrer nos mesmos erros. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido disse ao senhor Nunes que o senhor Presidente da Câmara  havia 

referido não estar nada orçamentado para 2005 e não para 2004. Em relação ao senhor Fernando Vieira, afirmou 

pensar que ele estava ali para pedir os 4.400 contos que a Câmara não lhe pagou o ano passado. Da análise que fez 

do Orçamento reparou que o executivo está a tentar reduzir as despesas correntes e as despesas com capital. 

Questionou depois o senhor Presidente da Câmara  se tem noção da receita de capital que está a pensar conseguir 

nas vendas de bens de investimento. Estão previstos 6.200.200 Euros quando no ano anterior se conseguiram apenas 

363.733 Euros. E pergunta ainda se o Orçamento, a nível de receitas, não está arriscado, uma vez que no ano 

anterior houve desvios de 91%.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Rua perguntou se era neste ano que se iniciava a construção do posto médico da 

Ponte de Vagos. E fez um reparo ao facto de estar incluída no Plano uma obra que já está feita, a Pré Primária da 

Ponte de Vagos.  Foi-lhe dito que estava incluída por não estar paga. ------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Luís Santos colocou a seguinte questão: “Foi só a Junta que forneceu uma lista de 

obras à Câmara ou mais alguém incutiu obras ?” ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  respondeu que esse “mais alguém” é o executivo camarário. ----------------- 

-------- O senhor deputado  José Luís Santos prosseguiu afirmando ficar satisfeito se neste ano se concluir o arranjo 

do centro de Santa Catarina. Depois perguntou se a previsão do arranjo do Parque de Merendas não inclui também a 

zona da Comissão do Povo de Mesas para Capela e Polidesportivo. Referiu ainda que com a verba destinada ao 

arranjo do Polidesportivo, comprava terrenos e iniciava o Pavilhão Multiusos. -------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão constatou da sua análise haver uma descida de 5,15% em relação ao 

orçamento de 2001, que só foi executado em 44%. Questionou o porquê de haver um crescimento de 15,87% nos 

custos com pessoal e pergunta se há intenção de dispensar alguém, mesmo que contratado. Pergunto ainda se é 

possível mudar o investimento em Sosa, freguesia onde considera que tudo falta fazer e que só tem previstos 3% do 

Orçamento mas que representa 20% do espaço físico e humano. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís perguntou ao senhor Presidente da Assembleia se tinha sido ouvido para a 

realização do Orçamento da Assembleia, novidade prevista na lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Quanto ao 

Orçamento, referiu que este vem no seguimento dos anteriores, muito empolado, que “conta com receitas como o 

agricultor conta com o ovo na galinha, sem haver a menor ideia de como conseguir essas receitas.” Nunca se 

concretizou nem 50% da receita nem 50% da despesa. Quanto à capacidade de endividamento, lembrou que decorre 

do que o senhor deputado  António Nunes falou, fundamentalmente dos três fundos de que a Câmara beneficia, 

podendo atingir nomeadamente, e tendo em conta os juros e o serviço da dívida, até três duodécimos da totalidade 



desses fundos. Tem a ver também com a descida das taxas de juro. Disse acreditar que não seja 1 milhão de contos 

mas que não sejam só 400 milhões de contos. E defende que a Câmara deve aproveitar essa capacidade para não se 

financiar à custa dos fornecedores, porque os juros ainda estão baixos e porque essa regra da capacidade de 

endividamento vai mudar. Pedindo desculpa por falar em escudos, referiu que quanto à receitas correntes, 55% 

provém das transferências da administração central, o que mostra a grande e crescente dependência do Orçamento 

Geral do Estado. A evolução das restantes rubricas é a esperada, excepto na sisa que baixa de 133 mil contos em 

2001 para 128 mil contos em 2002, deixando a dúvida se a Câmara não confia na recuperação e nos agentes da nova 

política que vai dinamizar. Quanto às receitas de capital, nota um desfasamento na venda de bens, com um valor de 

1.242.000 contos, perguntando se será da floresta. Refere que em termos políticos a apresentação deste orçamento 

aparece como um erro grave, pois se espera receber mais de 1 milhão de contos de transferências, poderá estar a 

confessar que o anterior executivo lançou obras, conseguiu fundos e não há assim problemas financeiros. No 

entanto, diz não acreditar nesta hipótese. Quanto às despesas, considerou que a maior parte são necessárias para o 

funcionamento da autarquia. O crescimento de 70 mil contos nas despesas com pessoal devem ter mais a ver com a 

reestruturação de carreiras e serviços. No que respeita às transferências, continua a ser violada a lei ao não serem 

apresentados documentos que indiquem quanto é transferido para cada uma das freguesias. Levanta a questão se é 

uma espécie de saco azul ou se a promessa de duplicação do FEF é cumprida. Espera que seja aprovado em breve 

um regulamento de subsídios para clarificar os dinheiros atribuídos, pois continuam a existir os 50 mil contos na 

rubrica outras transferências, que intitula de “carteira do presidente”. Realça ainda a descida do peso dos juros e dos 

encargos com empréstimos. O Plano é mais do mesmo, embora compreenda quer tenha tido pouco tempo para a sua 

elaboração. Há um rol de obras, sem hierarquia ou critério. Por projectos, realça a construção do Centro de Saúde, 

perguntando se o investimento camarário se resume a 100 mil  Euros. Pergunta qual a razão para a requalificação 

urbana do antigo Estádio Municipal, porque é que só estão inscritos 5.000 Euros para a Biblioteca e quando arranca 

esta obra. Questiona sobre o que se pretende fazer com o Convento da Pedricosa e com a previsão de recuperação 

do espólio do escritor João Grave. Quanto ao Estádio, e uma vez que estão previstos 1 milhão de Euros, conclui-se 

que a obra continua. Mas como essa quantia não dá para pagar o montante em dívida até final de 2001, pergunta-se 

qual a solução, se passará por um financiamento adicional. A verba de 1.000 Euros para obras no ATL da Vigia é 

ridícula, propondo que se implemente um plano de recuperação das escolas, desde os edifícios até ao equipamento. 

Louva a verba para arruamentos na Zona Industrial e a construção da rotunda no cruzamento Carregosa – Fontão. 

Finalmente, pergunta em que pé está a aplicação do POCAL.--------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu depois que as rubricas do Orçamento respeitantes às despesas 

da Assembleia Municipal foram feitas em conjunto pela mesa e pelos serviços da Câmara, dando-se assim 

cumprimento ao disposto no artigo 52 – A, nº 3.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade ficou com a impressão de que o executivo tem pouca abertura ao diálogo, 

uma vez que se limitou a pedir uma lista avulsa com as solicitações, dando depois as prioridades que entendeu. No 

que respeita às rubricas culturais, deu relevo a alguns projectos que vinham de trás e que são necessários mas têm 



verbas simbólicas, como centro culturais e a Biblioteca, em contraposição com rubricas “tolas e disparatadas”. 

Critica a opção de recuperação do chamado Convento da Pedricosa, pois o edifício não passou de uma casa 

particular, agora completamente em ruínas, sendo provável que nem tenha recuperação. Defendeu depois que só faz 

sentido que se recupere património se ele tiver utilidade, como sendo a ocupação e usufruto por associações. Quanto 

à recuperação do dito Celeiro, considera ser outra inverdade, pois os Duques de Lafões nunca habitaram em Sosa, 

não havendo mesmo nenhum brasão desta família no concelho. Por isso é demasiado gastar 70 mil contos nessa 

obra. Quanto ao Plano na sua globalidade, considerou que é um deserto de ideias, que não estabelece prioridades, 

estando cheio de projectos avulsos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Elisabete Pequeno referiu que o senhor deputado Paulo Frade sente frustração por não 

poder falar dos oito anos anteriores e que devia medir as palavras que diz, pois parece que está a falar para um 

monte. Quanto à monografia, a frustração vem do facto de, apesar de ter feito já uma, se justificar fazer uma nova.- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou que este Plano de Actividades não é o do PSD, é ainda o do 

CDS-PP, e serve para legalizar obras do mandato anterior, a maioria já concluídas, e que não tinham dotação 

orçamental. Referiu depois que as rubricas contempladas com verbas baixas existem para que a rubrica fique aberta. 

E quanto à Cultura, afirmou não haver dúvidas que o trabalho do executivo anterior foi exemplar, dando o exemplo 

dos moinhos de São Romão, que ainda não estão concluídos. Mostrou-se confiante nas ideias deste executivo para 

esta área. Abordou ainda a compra da Casa Gandaresa em Santo António, que considerou positiva, apesar de ainda 

não estarem concluídas as obras. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Clarificou a Assembleia que os moinhos não devem ser chamados de São Romão mas sim de Santo André. 

Depois, dirigindo-se a dois deputados que não estavam na Assembleia no mandato anterior, afirmou: “não falem de 

diálogo, pois de diálogo percebo eu aquilo que passei. Um Presidente de Junta que vem à Câmara e não é recebido; 

não me falem de diálogo, vocês estão no céu.” Quanto à casa dos Margaças, afirmou que o senhor deputado Paulo 

Frade deve estar com dor de cotovelo por não ter nada na sua freguesia como existe na dela. Quanto às verbas no 

Plano, está  uma para Santo André,  provavelmente para pagar a “bendita escada”. E questionou mesmo onde 

começa a cultura,  quando se faz  uma escada  daquelas  numa escola onde chove e onde não há uma casa de banho. 

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

-------- O senhor Presidente da Câmara, usando novamente da palavra, referiu que sem querer ofender ninguém, se 

fez tábua rasa das suas palavras. E reafirmou que as obras inscritas no Plano só se concretizarão se tiverem 

financiamento. E que o ano de 2002 servirá sobretudo para o saneamento financeiro da Câmara. Porque só as 

despesas, dívidas e encargos assumidos pelo anterior executivo correspondem a 70% ou mais do Plano de 

Actividades. E disse aos Presidentes das Juntas que os acertos seriam feitos em Outubro e que não estava ainda 

quase nada inscrito em 2004 e 2005. É preciso perceber que estão previstos no Orçamento 200 mil Euros para 

Estudos e Consultadoria, que servirão para fazer projectos para as Juntas de Freguesia. Que essa designação 

genérica contempla os projectos, trabalho pelo qual, como já afirmou, se inicia qualquer obra. Mas existem 

pequenas obras, como arranjos e alcatroamentos, que são feitas directamente pela Câmara Municipal, nas verbas 



previstas nas despesas de capital. Quanto à duplicação do FEF, referiu que estava inscrito no Orçamento, embora se 

afigure difícil cumprir o que prometeu, conforme disse aos Presidentes das Juntas, devido à situação financeira da 

Câmara. Além disso, não é possível explicitar tudo porque as inscrições no Orçamento são genéricas. Mas estão 

previstos 690.000 Euros para aquisição de terrenos para serem gastos com as propostas das Juntas de Freguesia. E 

disse ainda que se enquanto vereador da oposição criticou os Planos e Orçamentos por estarem empolados, não iria 

agora fazer o mesmo nas obras que se sabe à partida ser de impossível execução. Respondendo ao senhor deputado  

António Nunes, informou que está executado o projecto de drenagem das águas pluviais; quanto à rede de 

saneamento do centro de Santa Catarina, está a ser aberto o concurso. Quanto às obras em Condes, especificamente 

no Canto dos Cravos, referiu ser das pequenas obras que não é necessário que estejam inscritas. E serão feitas este 

ano, pelo menos as duas estradas. Quanto ao processo de expropriação, não está parado. Mas disse que “se não 

quiser ver a estrada, avança-se para um processo de expropriação administrativa. Se quiser ver a estrada feita, 

avança-se para um processo de negociação, que é o que está a ser feito.” Ao senhor deputado  Fernando Vieira, 

quanto à abertura de caminhos rurais, informou que a vinda do Regimento de Engenharia de Espinho tinha um 

momento próprio e que o processo, embora iniciado pelo executivo anterior, foi reactivado já por este executivo. E 

disse ainda que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sosa não devia reclamar, pois a esmagadora maioria 

dos caminhos abertos pertencem a essa freguesia. Quanto à recuperação de património, afirmou que as obras ou 

aquisições foram inscritas no Plano para se iniciar o processo junto dos proprietários. E que para poder concorrer a 

fundos, é necessário o registo no IPPAR, que obriga à inscrição no Plano de Actividades e no Orçamento. E as 

obras não serão feitas se não houver financiamento. Quanto à nova monografia, ela foi encomendada pelo anterior 

executivo. Este está a tentar que ela não onere o município e que justifique o património perante o IPPAR. Afirmou 

ainda ter enviado para diversas entidades o Plano de Actividades, não tendo até ao momento chegado sugestões ou 

pareceres. Respondendo ao senhor deputado  Joaquim Plácido, voltou a referir que as receitas são uma previsão. 

Quanto à biblioteca, se a recuperação do edifício só arranca em 2003, não há razões para inscrever metade da verba 

em 2002. Ao senhor deputado  Silvério Rua, e quanto à Extensão de Saúde da Ponte de Vagos, informou que 

participou numa reunião com os membros da Administração Regional de Saúde do Centro e da Sub-Região de 

Saúde de Aveiro, onde conseguiu negociar um novo acordo, estabelecer um limite máximo de investimento por 

parte da Câmara, aumentar uma obra de 290 mil para um investimento global de 600 mil, permutar o actual Centro 

de Saúde pela construção dessa Extensão de Saúde. Conseguiu ainda que a ARS do Centro apresentasse ao III 

Quadro Comunitário de Apoio   a candidatura para essa Extensão de Saúde, ficando a parte não comparticipada a 

cargo da Câmara. Foi ainda conseguida a instalação do Serviço de Atendimento Permanente seis meses após a 

abertura do Centro e a atribuição da responsabilidade dos arranjos exteriores à ARS. No entanto foi enviado à 

Câmara um protocolo que não correspondia ao que foi negociado, que já foi reformulado e devolvido à ARS. 

Quanto ao Polidesportivo de Santa Catarina, está a ser equacionada a sua recuperação no sentido de lhe dar algumas 

valências de Pavilhão Multiusos. Para responder ao senhor deputado  Manuel Manangão, relembrou o que disse 

anteriormente, afirmando que só deve haver preocupação se após um ano de saneamento financeiro não se iniciarem 



obras. Quanto ao senhor deputado  Jorge Luís, referiu aceitar as críticas, mas referiu também que há uma tradição 

de Planos empolados e que já reconheceu haver obras adjudicadas sem se terem iniciado, sendo difícil proceder à 

anulação jurídica de determinadas obras. Mas este Plano reflecte a gestão do executivo anterior, ficando para 

Outubro o novo Plano, que vai reflectir aquilo que deseja para o concelho. Quanto ao senhor deputado  Paulo Frade, 

e afirmando não estar a usar tom pejorativo, aconselhou a ler a proposta de candidatura do CDS-PP, onde estão 

previstas realizações agora criticadas por aquele deputado. No que diz respeito ao Pólo da Universidade de Aveiro, 

tem de se tentar pelo menos a negociação. Quanto à acusação de demagogia, afirmou: “isso é uma coisa que eu não 

admito. Não admito como  crítica, quando o senhor nem sequer tem exemplos. Eu estou aqui há cem dias. E orientar 

esta casa desgovernada tal como estava, num marasmo em que estava, não se muda em cem dias. Leva algum 

tempo; leva algum tempo a encaminhar as coisas. E nisso o senhor foi tão responsável como quem cá esteve, porque 

não lhe ouvi uma crítica, durante quatro anos. Aceito as suas críticas mas quando forem justas.” Disse depois ao 

senhor deputado  Fernando Capela que já havia referido no início que o Plano visava a legalização de pagamentos. 

Finalmente, afirmou que o projecto da Comissão de Melhoramentos de Mesas é composto pela Escola Primária, um 

Parque de Merendas, a Fonte, um Polidesportivo e a Igreja. Estes três últimos estão em área de REN, logo é 

necessário um processo de desafectação, além dos projectos. E concluiu, dizendo “vamos com calma”. ---------------

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

-------- O senhor deputado  Jorge Luís recolocou a questão acerca do mapa de transferências para as freguesias, pois 

é uma questão legal. E afirmou ser essa uma das razões para se abster na votação do Orçamento e Plano de 

Actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  informou que no POCAL não há obrigação de elaboração daquele mapa. – 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou depois à  votação o Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos, tendo-se apurado o seguinte resultado: 3 (três) votos contra, 13 (treze) abstenções e 14 (catorze) 

votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia colocou o uso da palavra ao dispor do público. Interveio o 

senhor Álvaro Rosa, para esclarecer que não comprou nenhuma máquina à revelia da Câmara, mas assumindo 

inteira responsabilidade nessas aquisições. Referiu que nenhuma das máquinas de “esforço grande” foi comprada 

usada. E enumerou depois uma extensa listagem onde se incluíam 16 máquinas compradas novas e 11 máquinas 

compradas usadas, todas através de concurso público. Referiu ainda que várias Câmaras têm adquirido máquinas 

usadas, como a de Águeda, Aveiro, Oliveira do Bairro, Anadia, Albergaria-a-Velha e Nelas.---------------------------- 

-------- O senhor Pereira de Moura usou da palavra para fazer uma solicitação ao senhor Presidente da Assembleia e 

colocar duas questões ao senhor Presidente da Câmara. Assim, afirmou que o debate democrático deve ser vivo e 

combativo mas sem descambar para o ataque pessoal e a ofensa. Teceu elogios à forma como decorreu a reunião, 

viva  e por vezes ruidosa, mas educada. E afirmou ainda “como é do conhecimento de Vossas Excelências, 

concluiu-se no passado mês de Março um processo judicial cuja sentença deu como provada a prática dolosa, por 

parte do ex–presidente da Câmara, de factos que integram um tipo legal de crime, no caso o crime de injúrias, em 



relação a um ex–vereador desta autarquia. E porque essas injúrias foram proferidas em sessão pública da 

Assembleia Municipal de Vagos em 30 de Junho de 1996, e para que não mais se volte a repetir tal espectáculo, 

entendi oportuno solicitar a Vossa Excelência, senhor Presidente da Assembleia, que ficasse registada em acta tal 

condenação. Faço esta solicitação porque entendo que o respeito que as funções que o Presidente da Câmara 

exercia, bem como o órgão em que intervinha lhe deveriam merecer, não o coibiu então de se manifestar pela forma 

e nos termos em que o fez, que obviamente, pela sua falta de elevação, não dignificou ninguém. E tal como ficaram 

registadas em acta as expressões que o condenado, neste caso, utilizou para ofender o então vereador, será de 

elementar justiça que conste também em acta a sua condenação pelo facto.” Perguntou depois ao senhor Presidente 

da Câmara  se, no seguimento do processo atrás referido, a Câmara já providenciou a revogação das ordens de 

pagamento e dos honorários e despesas do advogado do arguido e se ordenou a sua reposição, na pessoa do ex-

presidente da Câmara, já que, depois da sua condenação, com dolo, não deve a Câmara Municipal pagar as despesas 

com tal processo. Perguntou ainda em que situação se encontra o processo de reposição de metade do vencimento, 

por parte do anterior Presidente, dando cumprimento ao relatório da Inspecção Geral de Finanças. Finalmente, e 

para não haver dúvidas, quis saber se havia candidaturas para as seguintes obras: Paços do Concelho, Estádio 

Municipal e Piscina Coberta. Felicitou depois todos os membros da Assembleia por considerar que esta decorreu de 

forma elevada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões, afirmando que quer a reposição de honorários quer a 

reposição de metade dos vencimentos serão consideradas oportunamente, impedindo assim a respectiva prescrição. 

Quanto à questão das candidaturas, informou que os Paços do Concelho não são candidatáveis ao III Quadro 

Comunitário de Apoio, tendo só uma pequena verba na Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL),  que vai até 

170 mil contos, cabendo à Câmara custear o resto. Em relação ao Estádio Municipal,  foi apresentada uma 

candidatura que não foi sequer apreciada, pois seria chumbada, por ter entrado na medida errada. Mas informou que 

estão a ser feitas negociações com a Secretaria de Estado do Desporto e com o Ministro que tutela esta área, para 

tentar abrir uma excepção se Vagos criar as outras condições para se tornar um centro de estágio. Assim poderá ser 

feita a candidatura para o Estádio. No entanto está a ser equacionada a realização de uma nova candidatura, que terá 

de gozar de boa vontade para ser aceite, que dirá respeito à requalificação urbana. No que diz respeito à Piscina 

Municipal, a candidatura foi apresentada e foi negociada. Está aprovada na unidade de gestão mas falta a 

homologação do Secretário de Estado. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação. A mesma foi 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


