
ACTA Nº 11 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 28 de Abril de 2003 

1ª Reunião – 28 de Abril de 2003 
 
--------Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta minutos, no Edifício dos 

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

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

Jorge, respectivamente primeiro e segundo secretários. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Furtado, Manuel Mourão, Maria Elisabete Cardoso, Paulo Frade e Rui Santos. Todos justificaram as suas faltas.----  

-------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão a Acta da última Sessão, cuja cópia havia 

sido remetida aos senhores deputados. O senhor deputado Silvério Rua apresentou propostas de correcção a dois 

itens da acta, que entregou por escrito à mesa, e que dizem respeito a uma intervenção sua e a uma intervenção do 

senhor deputado Orlando Marques. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu-se à sua intervenção sobre o parecer jurídico acerca da 

reposição de metade dos vencimentos auferidos por parte do anterior Presidente da Câmara, bem como a reposição 

de verbas respeitantes ao pagamento de honorários a advogados, afirmando que não estava bem claro na acta que 

havia efectuado um requerimento verbal para a que a discussão desse parecer fosse incluída na sessão seguinte da 

Assembleia Municipal e para que o documento fosse remetido na íntegra à Assembleia. --------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia recordou o que foi discutido na sessão anterior sobre este assunto, 

reafirmando a inoportunidade de discutir um tema que ainda não transitou em julgado. --------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou não ver impedimento que um determinado caso tenha uma 

apreciação política ao mesmo tempo que se encontra a ser tratado em tribunal. Lamentou que a discussão do parecer 

jurídico não fosse incluída na ordem de trabalhos, efectuando novo requerimento para a Assembleia ordinária de 

Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia afirmou que o princípio da separação dos poderes deve ser respeitado e 

por isso o poder político não pode interferir no poder judicial. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que a sua intenção não é a de interferir com o poder judicial 

mas sim a de conhecer o parecer, uma vez que o executivo tomou determinadas decisões baseando-se nele. Ou seja, 

deseja que a Assembleia fiscalize, “a posteriori”, as decisões da Câmara. Afirmou ainda que é direito de um 

deputado solicitar a inclusão de um determinado ponto na ordem de trabalhos. -------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que foi entendimento do executivo solicitar um parecer jurídico 

sobre a posição que a Câmara deveria adoptar relativamente a este processo. O parecer conclui que a Câmara não 

deve actuar, para não desrespeitar quer a Assembleia Municipal, quer o Tribunal de Contas, entidade competente 

para decidir sobre esta matéria. Na reunião de Câmara em foi decidido solicitar o parecer foi tomada também a 

decisão de incluir nesse parecer outras questões que nunca haviam sido levantadas pela Assembleia. Assim, o que 

foi dado a conhecer do parecer foram somente as questões levantas na Assembleia. -------------------------------------- 



-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira recordou que foram tomadas decisões, nas reuniões do executivo, 

com base no parecer e que é competência da Assembleia fiscalizar essas mesmas decisões. ----------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou que a solicitação do senhor deputado Jorge Luís Oliveira é 

pertinente, pois respeita a situações importantes para a vida do concelho. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que há discussões que podem ser pertinentes mas inoportunas. -- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu ter sido seu entendimento que o solicitado dizia respeito ao parecer 

sobre a reposição de vencimentos. Como a solicitação do senhor deputado é mais abrangente, afirmou que, logo que 

sejam pedidos, enviará à Assembleia os documentos em causa. ---------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia afirmou concordar com a posição do senhor Presidente da Câmara. ----- 

-------- Para clarificar, o senhor deputado Jorge Luís Oliveira solicita que sejam analisadas as decisões tomadas pelo 

executivo baseadas no parecer jurídico em causa. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Com as devidas correcções, as actas foram aprovadas com vinte e cinco votos a favor e uma abstenção. ------ 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa referiu-se à correspondência recebida e expedida, entre um de 

Março e vinte e oito de Abril de dois mil e três, ficando a mesma ao dispor dos senhores deputados para eventual 

consulta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Interveio de seguida o senhor deputado Joaquim Plácido referindo-se a um artigo do jornal Diário de Aveiro, 

em que se afirmava que o senhor comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos havia chamado caloteiro ao 

senhor Presidente da Câmara. O senhor deputado desejava assim saber sobre os contornos do acordo assinado com 

os Bombeiros. De seguida questionou o senhor vereador Dr. Jorge Simões sobre os projectos de remodelação das 

escolas do concelho e sobre as razões para não se fazer um lançamento solene da monografia de Vagos. Questionou 

também o senhor vereador António Graça acerca das medidas tomadas para reduzir as perdas de água, do 

fornecimento de água à Zona Industrial, sobre os abatimentos das caixas e sobre a aplicação do regulamento de 

fornecimento de água e de saneamento, uma vez que há munícipes que consomem água sem que esta lhes seja 

cobrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que foi estabelecido um protocolo com a corporação de Bombeiros 

que atribuiu, no ano de 2002, uma verba de quinze mil contos. No ano de dois mil, e por circunstâncias que se 

prenderam com a aprovação e entrada em vigor do Regulamento de Atribuição de Subsídios, foi acordado assinar o 

protocolo no dia vinte e cinco de Abril, tendo mesmo o cheque sido pago antes. As declarações devem-se 

provavelmente, na opinião do senhor Presidente, a excesso de zelo por parte ou do Presidente da Direcção dos 

Bombeiros ou do jornalista, não tendo o senhor Presidente da Câmara levado a mal. ------------------------------------- 

-------- O senhor vereador Jorge Simões informou que já foi feito, com o apoio do GAT, de Aveiro, o levantamento 

do estado de catorze edifícios escolares, tendo recentemente entregue relatório de mais nove edifícios. Outros 

levantamentos foram feitos pela Câmara, faltando ainda cinco escolas. Entretanto foi comunicado pela DREC que, 

por despacho do senhor Secretário de Estado as verbas para recuperação de edifícios escolares foram congeladas, 

não tendo a Câmara possibilidade de o fazer. Porém têm sido feitos trabalhos considerados urgentes, num total de 

cerca de oitenta notas de intervenção. Quanto ao alargamento de edifícios, estão prontos projectos para dois jardins-

de-infância, em Santa Catarina e Covão do Lobo. Existem outros alargamentos em perspectiva mas é necessário 

adquirir terrenos. No que respeita à monografia, a Câmara não recebeu ainda exemplares em número suficiente. 

Além disso, a sua apresentação pública tem sentido numa data com relevo histórico, prevendo-se o feriado 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor deputado Joaquim Plácido voltou a usar da palavra para lembrar que os projectos têm de ser 

executados pois as escolas recebem alunos em Setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor vereador Jorge Simões afirmou que os projectos referidos dizem respeito a recuperações profundas 

e que não podem ser feitos de ânimo leve. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor vereador António Graça afirmou que toda a Zona Industrial de Vagos tem água, incluindo as bocas 

de incêndio. Quanto às caixas de saneamento, nomeadamente as da Avenida do Parque de Campismo, informou que 

estavam tapadas, pelo que os problemas não surgiam. Depois de terem sido abertas foram abatendo, pelo que estão a 

ser substituídas. No que respeita ao saneamento na Zona Industrial, informou que as caixas foram tapadas aquando 

do alcatroamento. Além disso, as bombas e a caixa de retenção de areias não funcionavam. Os problemas foram 

solucionados e brevemente haverá saneamento na Zona Industrial. Quanto ao acesso à rede de água e saneamento, 

firmou que todas as ligações são feitas posteriormente à formalização do processo. --------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido voltou a intervir, reafirmando a sua preocupação com as perdas de água. 

Perguntou se a nova Zona Industrial terá todas as obras de água e saneamento prontas previamente e se já se 

procurou o responsável pelo facto de os acessos à rede de saneamento estarem tapados. ---------------------------------- 

-------- O senhor vereador afirmou não saber se foi uma questão de estratégia do executivo anterior o facto de deixar 

inacessíveis as caixas de saneamento. Quanto às perdas de água, afirmou que já devem ser menores pois já foram 

detectadas e corrigidas situações de ligações indevidas à rede pública. No entanto, parte dessas perdas dizem 

respeitos às regras de jardins públicos na Vagueira. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Amaral colocou questões sobre as obras de requalificação da Orla Costeira, 

desejando saber o que efectivamente vai ser feito e se vão ser transferidas areias. Questionou também sobre as obras 

a efectuar na entrada da Praia da Vagueira, nomeadamente na confluência com a estrada que segue para a Costa 

Nova. Finalmente, desejou saber se a estrada de ligação da zona do Parque de Campismo à Gafanha do Carmo será 

feita, para que o trânsito de pesados possa ser desviado. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que as relações entre a autarquia e o INAG têm sido as melhores, 

pelo que em Março se realizaram obras que evitaram males maiores em Abril. O Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira compreende uma zona vasta e uma série de intervenções que ainda não estão concluídas. Dando 

seguimento ao Plano de Ordenamento, foi contratado entre a Administração do Porto de Aveiro, os transportes 

portuários e o Instituto de Conservação da Natureza a transferência de um milhão de metros cúbicos de areia. Essa 

transferência está no entanto sujeita a vários condicionalismos, como estudos de impacto ambiental. Porém, a 

Câmara Municipal considera necessárias outras intervenções. Assim, está a ser elaborado um programa de 

requalificação e defesa de costa, que será sujeito a apreciação do INAG e da Secretaria de Estado competente. 

Quanto ao esporão da Vagueira, poderá ter as mesmas características do esporão do Areão, que é uma obra pioneira 

e sujeita a estudos para se verificarem os seus efeitos. Quanto às obras respeitantes à Praia da Vagueira, afirmou que 

serão primeiro testadas as soluções provisórias para verificar o seu funcionamento. Caso esse funcionamento seja 

positivo, serão feitas as alterações simplificadas ao Plano de Pormenor. Quanto à destruição das vias pelos 

transportes pesados, afirmou que a Lei das Finanças Locais prevê a indemnização pela destruição provocada por 

obras públicas, como são as obras de defesa de costa e do IC 1. A Câmara tem efectuado o levantamento das vias 

mais danificadas no sentido de solicitar a indemnização. Diferente é o reencaminhamento do trânsito para a Via 

Florestal 1. A Simria assumiu a construção da ligação entre o Parque de Campismo e a Gafanha do Carmo, tendo de 

se aguardar por esse serviço. Existe também um projecto intermunicipal, das autarquias de Ílhavo, Vagos e Mira, no 



sentido de requalificar a via. Esse projecto pode ter problemas a nível do impacto ambiental, especialmente na parte 

do concelho de Mira, mas poderá ir avançando, por fases, nos concelhos de Ílhavo e Vagos. Referiu que nunca um 

executivo investiu tanto nas praias da Vagueira e do Areão e que se prevêem as obras na Via Florestal 1 e na 

rotunda provisória para antes do período do Verão. --------------------------- 

-------- A senhora deputada Elisabete Pequeno solicitou ao senhor vereador Mário Reis Pedreiras esclarecimentos 

sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Trânsito, questionando também se as juntas têm solicitado 

sinalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor vereador Mário Reis Pedreiras informou que a Comissão já reuniu por seis vezes e que o problema 

da sinalização não tem sido descurado pela Câmara. Este executivo investiu no ano de 2002 cerca de 33.507 Euros, 

bem mais do que os 8.094 Euros de 2001. Estes gastos dizem respeito a compra de sinais, uma máquina para pintar 

e moldes. No entanto ainda há muito por fazer e o tempo não tem ajudado, pelo menos no que respeita às pinturas. 

Tem de existir também um equilíbrio nas verbas gastas, para não se demorar muito tempo a pagar aos fornecedores. 

Mas os resultados irão aparecer, não só na sinalização mas também nas alterações de sentidos. ------- 

-------- A senhora deputada Elisabete Pequeno questionou se estão previstos lugares de estacionamento para pessoas 

com deficiência física, junto do tribunal e junto da Câmara, afirmando esperar que a sinalização adquirida não fique 

armazenada como aconteceu anteriormente. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vereador afirmou que estão a ser colocados novos semáforos na Vagueira e que estão a ser 

marcados dois lugares reservados a pessoas com deficiência física. ---------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Luís Santos perguntou ao senhor vereador Mário Reis Pedreiras porque razão não 

está, no cruzamento de Santo André, uma placa a indicar a freguesia de Santa Catarina. Perguntou ao senhor 

Presidente da Câmara sobre o arranjo das valetas na estrada para Mesas, sobre o alcatroamento do aqueduto na 

estrada que liga Santa Catarina à Parada de Cima e sobre a data em que será colocado betuminoso na freguesia. --- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que o arranjo de bermas está equacionado e que existem verbas 

previstas para esses fins. Naquele caso as valetas têm de ser cimentadas, pelo que tem de se aguardar pelo tempo 

seco. O alcatroamento do aqueduto e outros serviços a efectuar pela Câmara serão feitos quando terminarem os 

trabalhos em Vagos. Para outras ruas será aberto um concurso no mês de Setembro. ------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu que se estão a comprar sinais e equipamentos e não há 

deliberações camarárias nesse sentido. Congratulou-se também com a presença do senhor Pitta na Comissão. De 

seguida, no seguimento de uma carta enviada pela concelhia do Partido Socialista, abordou as notícias que referiam 

a adesão de Vagos ao Sistema Multimunicipal de Água e Saneamento do Baixo Mondego e Bairrada, desejando 

saber da veracidade das mesmas e se essa adesão não tem implicações pelo facto de o nosso município pertencer 

também à Simria. Afirmou não ver muito sentido no facto de se ir buscar água ao Mondego e recear que se queira 

criar uma grande empresa para gerir os fornecimentos de água. Abordou ainda o facto de estar anunciado nos 

panfletos das festas da Vila uma homenagem ao Doutor Frederico de Moura, com entrega da Medalha de Mérito 

Municipal a título póstumo, para o sábado, preferindo o dia do feriado municipal, que encerra em si outra 

solenidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto à entrega da medalha, o senhor Presidente da Câmara referiu que a data foi marcada pela Câmara 

mas que vai reconsiderar, juntamente com a Comissão de Festas, a passagem da homenagem para o dia do feriado 

municipal. No que respeita às notícias referidas, esclareceu que tem havido reuniões em que se tem discutido a 

temática do abastecimento de água, mas que Vagos não aderiu à Associação de Municípios. Aguarda-se o projecto 



para aferir da viabilidade económica, custos, formas de participação e outras situações. A opinião é que Vagos não 

tem de aderir nem aos municípios do Carvoeiro nem do Baixo Mondego, nem adquirir-lhes água, podendo no 

entanto, para colmatar eventuais falhas, contratar excepcionalmente fornecimento a uma dessas Associações. 

Quanto ao saneamento, não faz sentido para o concelho de Vagos aderir a um sistema de municípios do Baixo 

Mondego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Graça Gadelho questionou sobre que tipo de intervenção se pode ter quanto ao estado 

das estradas e quanto ao congestionamento de trânsito provocado pelos camiões, na zona do armazém do senhor 

Carrancho, que perturba a população e afecta os bens, como os automóveis. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara lembrou que na freguesia de Santo André existem três casos problemáticos. 

Um na Vigia, em que a pessoa em causa aceitou as recomendações camarárias, e outros dois nas Vergas e em Santo 

André, que não aceitaram as recomendações. A Câmara, como não licencia, fez o que pode, que foi contactar o 

IGAE (Inspecção Geral das Actividades Económicas), pois é este instituto que inspecciona as actividades 

económicas. Se os problemas forem a nível do trânsito, quem tem de agir é a GNR. Já foram notificadas várias 

entidades, não se sabendo que medidas terão tomado. As estradas vão ser alcatroadas e tem de se aguardar para ver 

se há melhorias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva perguntou se está prevista alguma intervenção na Estrada Nacional 335, em 

Salgueiro, pois foram colocadas várias estacas. De seguida, solicitou uma intervenção de urgência, ainda que 

provisória, na estrada que liga o cruzamento da Carregosa ao cruzamento da Árvore, pois encerra muitos perigos. - 

-------- Quanto à estrada 335, o senhor Presidente da Câmara informou que foi adjudicada a construção da drenagem 

de águas residuais. No que respeita à sinalização, lembrou que existe um acordo de princípio em que, rotativamente 

e com frequência mensal, serão colocados sinais nas diversas freguesias do concelho, cabendo no próximo mês 

precisamente a freguesia de Sosa. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes lembrou que já chamou a atenção para uma placa no limite do concelho, 

entre Tabuaço e Bustos, que no entanto continua caída. Chamou também a atenção para alguns buracos, em Condes, 

que foram tapados mas que já necessitam de nova intervenção. Além disso, deixaram nas proximidades outros 

buracos. Outra situação por resolver é a do corte do Caminho Velho, no pontão das Mesas. Referiu depois que o 

senhor Presidente da Câmara e o senhor vereador Mário Reis Pedreiras não estão em sintonia no número de vezes 

que a Comissão de Trânsito reuniu. Quanto aos concursos para alcatroamento das estradas, considerou errada a 

altura em que são feitos, uma vez que a altura ideal para proceder às obras é nos meses quentes. ------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara disse que ia questionar os serviços da Câmara sobre a forma como os 

serviços foram efectuados, lembrando que as situações climatéricas podem ter prejudicado os serviços. Quanto à 

placa de Tabuaço, referiu que o senhor Vice-Presidente iria resolver a situação. No que concerne às reuniões da 

Comissão de Trânsito, recordou que as suas afirmações diziam respeito ao número da acta, que indicava um total de 

dez reuniões, sendo seis delas durante este mandato. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela abordou as comemorações do 25 de Abril, felicitando o senhor 

Presidente da Assembleia pela sua presença. Considerou negativa a ausência de todos os vereadores do CDS-PP, 

bem como de muitos deputados. De seguida referiu que convocou e programou, enquanto líder da bancada, uma 

visita ao concelho, tendo os deputados sido acompanhados pelo executivo e por elementos da Comissão Política do 

PSD. O objectivo era verificar o estado das freguesias do concelho, lembrando que com as verbas correspondentes 

ao dobro do FEF, não há justificações para não executar obras. Assim, os deputados da Assembleia deverão 



fiscalizar as aplicações do dinheiro, pois trata-se de um grande investimento da Câmara. Chamou a atenção para 

caminhos deteriorados na freguesia de Santo António, com são os casos do Caminho dos Cavaleiros, a Rua do 120 e 

a Rua que liga Quintã ao Rio de Além. Além disso, falta ainda reparar um aqueduto na Rua das Escolas, na Lomba. 

Finalmente, questionou sobre a situação do PDM, desejando saber o que se passou na reunião técnica de 

acompanhamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara considerou que a reunião técnica de acompanhamento do PDM, a última 

anterior ao reenvio para as Comissões Nacionais de REN e RAN, correu bem. Assim, afirmou-se esperançado em 

que seja dada opinião favorável ao PDM, uma vez as pretensões do município foram escutadas com mais atenção. 

As grandes batalhas serão depois travadas nas Comissões de REN e RAN. ------------------------------------------------- 

-------- O senhor vereador Álvaro Rosa afirmou, dirigindo-se ao senhor deputado Fernando Capela, que é tão 

democrático optar por vir às comemorações do 25 de Abril como optar por não vir. Lembrou também que nunca 

participou nessas comemorações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Tony Richard referiu que a credibilização de uma instituição como a Assembleia 

Municipal não se consegue com entrevistas que ferem a dignidade de alguns deputados. De seguida solicitou que se 

controlassem os níveis de nicotina. A terminar, questionou a Câmara acerca da venda ambulante não legalizada, 

principalmente da Praia da Vagueira, que faz concorrência desleal e prejudica os comerciantes e os lojistas 

legalizados desejando saber se há um regulamento e se ele está a ser cumprido. ------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que não se deve acabar totalmente com a venda ambulante, até 

porque ela faz sentido, nalgumas actividades e nalgumas freguesias do concelho. O regulamento é antigo e virá à 

Assembleia para ser actualizado, mas só será cumprido se depois as autoridades competentes procederem à 

fiscalização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a actividade municipal, no período 

compreendido entre vinte e cinco de Fevereiro e vinte e quatro de Abril de dois mil e três, bem como a informação 

financeira à data de vinte e três de Abril de dois mil e três. ------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela considerou urgente a construção do Pontão do Lombomeão, solicitando 

que a Câmara diligencie para a sua execução rápida. Quanto ao Pontão da Rua Nova, considerou que deveria ter 

tido outro tipo de intervenção, sem se ter optado por um concurso público, dada a necessidade para as populações. 

De seguida abordou o apoio social às crianças, considerando que existem situações incorrectas e muitos abusos. ----

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

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que após as intempéries o Governo solicitou um dossier com listagem 

dos estragos e não desbloqueou ainda qualquer apoio. E houve casos em que as Juntas e a Câmara avançaram, 

devido às necessidades da população. Noutros, em virtude das especificidades das intervenções, e tendo em conta as 

promessas dos responsáveis da Administração Central, de que as decisões seriam tomadas no espaço de um mês, 

foram-se retardando as intervenções. Os apoios ainda não vieram mas, como não se pode esperar mais, abriram-se 

os concursos, já que são obras que não podem ser feitas directamente pela Câmara. Quanto ao apoio social, referiu 

que houve um levantamento rigoroso das necessidades e que as famílias de algumas crianças viram recusados 

subsídios por não se enquadrarem nos perfis definidos. ------------------------------------------------------------ 



-------- O senhor vereador Jorge Simões  esclareceu  que esse levantamento foi feito para as crianças do  ensino Pré-

primário e do Primeiro Ciclo, já que nos outros ciclos de ensino são as escolas que terão de fazer a verificação dos 

processos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira questionou a Câmara sobre a previsão de datas para reatamento das 

obras do IC 1.  

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que, a partir do momento em que o IC 1 deixou de ser 

considerado prioritário no conjunto de obras do Euro 2004, passou a ser exigido o licenciamento total das obras. 

Estas foram interrompidas já que se iniciaram sem licenciamento e porque o IA (Instituto do Ambiente) não 

concordava com o Relatório de conformidade ambiental do projecto de execução. Com a resolução dos problemas e 

após nova consulta pública, prevê-se o arranque das obras para finais de Junho. ------------------------------------------  

-------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, E AINDA APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. -------------------------------------------------- 

-------- A discussão deste ponto iniciou-se com a leitura de uma carta da concelhia do Partido Socialista, em que esta 

estrutura considera como não cumprido o Estatuto do Direito de Oposição, no que se refere aos documentos de 

prestação de contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira lembrou que já elogiou a postura deste executivo, mas considerou 

que ainda existem alguns defeitos. Faz-se um apelo à participação de todos e depois não é cumprido o Estatuto de 

Oposição. Além disso, podiam-se evitar as sessões muito longas se o referido estatuto fosse cumprido. ---------------- 

-------- Após a realização de um breve intervalo, para consulta da lei, o senhor Presidente da Câmara referiu não 

concordar com a posição da concelhia do Partido Socialista já que a Câmara Municipal não é obrigada a enviar para 

parecer o Relatório de Prestação de Contas. Além disso, entre o dia em que recebeu o relatório e a sessão da 

Assembleia, houve tempo para uma tomada de posição sobre o documento. Quanto ao relatório referido na 

legislação, respeita ao cumprimento do estatuto de oposição. Considerou também que não fica bem apresentar um 

requerimento do teor do que foi apresentado no decurso da Assembleia, porque aquilo que é pedido à Câmara 

Municipal deve ser cumprido pela Comissão Política do Partido Socialista. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que o espírito da lei define que os partidos que não têm 

assento no executivo sejam ouvidos antes da aprovação dos documentos nas reuniões de Câmara e não só para as 

reuniões da Assembleia. Quanto ao requerimento apresentado, diz respeito a um ponto a agendar para a próxima 

sessão da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara recordou que para os documentos de prestação de contas não existe a 

obrigatoriedade de consulta aos partidos políticos e que o facto de a Câmara ter enviado os documentos à Comissão 

Política do Partido Socialista revela uma atitude democrática. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou fazer um entendimento diferente da lei, prestando-se no 

entanto a efectuar nova leitura. Manteve o requerimento de se discutir, na próxima sessão da Assembleia o relatório 

sobre o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição. E referiu que não houve má fé por parte do Partido 

Socialista, já que quando receberam o documento também não podiam contribuir para a sua elaboração, o que 

consideravam errado, à luz da leitura que faziam da lei. ------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que independentemente do cumprimento ou não cumprimento dos 

Estatuto de Oposição, os documentos apresentados à Assembleia estão legais. Considerou que, desde que recebeu 



os documentos, o Partido Socialista se podia ter dirigido ao Presidente da Câmara para saber da sua interpretação. - 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou nunca ter posto em causa a legitimidade de ser discutido o 

Relatório de Prestação de Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, devido ao adiantado da hora, foi decidido por unanimidade passar para a discussão dos pontos 

três e quatro, ficando o ponto dois para discussão numa nova reunião marcada para dia dois de Maio. ---------------- 

-------- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara fez um pequeno resumo do trabalho feito pela Comissão que analisou o 

documento na especialidade, composta por ele próprio e pelos senhores deputados António Amaral, Jorge Luís 

Oliveira e Luísa Costa. A Comissão procurou tornar o documento simplificado e objectivo. ----------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira questionou, em nome da Comissão de especialidade, o senhor 

Presidente da Assembleia sobre a liquidação de subsídios atribuídos a Grupos Informais, que não têm personalidade 

jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia lembrou que a sua participação se deveu a uma atitude de boa vontade e 

foi feita excepcionalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que a dúvida do senhor Jorge Luís Oliveira se prende não com a 

atribuição, mas sim com o pagamento da verba do subsídio. Assim, esses Grupos Informais devem solicitar o 

subsídio através de uma entidade que o possa receber. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira apresentou uma declaração de voto, chamando a atenção para o facto 

de, através do artigo 10º, se poderem cometer ilegalidades a nível contabilístico, já que a entidade receberia um 

benefício sem ter uma contrapartida para apresentar. Por isso votará favoravelmente na aprovação do Regulamento, 

abstendo-se no artigo 10º. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara lembrou que um pedido efectuado através desse artigo corresponderá a uma 

petição conjunta, pelo que ambas as entidades assumem a participação nos projectos a que se destina o subsídio. --- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia apresentou uma ligeira proposta de alteração ao artigo 6º do 

Regulamento, de forma a clarificar que que um pedido de subsídios para um determinado ano esteja ligado à 

dotação orçamental prevista para esse mesmo ano, sem transitar para o período seguinte. ------------------------------- 

-------- Com esta ligeira alteração, foi o Regulamento Municipal para Atribuição de Subsídios colocado à votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade. O senhor deputado Jorge Luís Oliveira absteve-se no ponto 10º. -------------- 

-------- PONTO QUATRO – DISPONIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE VAGOS PARA ACOLHER UM 

DOS CENTROS INTEGRADOS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS PROPOSTOS PELO XV GOVERNO CONSTITUCIONAL EM ALTERNATIVA À        

CO-INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS – APRESENTADO POR: 

DEPUTADO ANTÓNIO GALAMBA (PS). ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu este ponto, afirmando que o senhor deputado António Galamba, 

da Assembleia da República, dirigiu um pedido ao senhor Presidente desse órgão para que fizesse chegar a todas as 

Câmaras Municipais um requerimento para conhecer a disponibilidade para acolher um dos Centros Integrados de 

Redução, Reutilização e Reciclagem de Resíduos Industriais. Nesse requerimento são colocadas três questões, sobre 

a instalação de um CIRRRRI (Centro Integrado de Redução, Reutilização e Reciclagem de Resíduos Industriais), 

sobre a instalação de uma Estação de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais Perigosos e sobre a 



possibilidade de aceitar em caso de contrapartidas. Acerca do requerimento devem o Executivo e a Assembleia 

Municipal tomar posição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira chamou a atenção para o facto de o requerimento não ter sido 

distribuído aos deputados, tendo chegado somente a deliberação camarária sobre este ponto. Manifestou-se 

agradado com a posição da Câmara, embora considere imprópria a declaração de voto do senhor vereador João 

Paulo Neta, considerando que faz os vaguenses parecer menos inteligentes, já que da leitura do requerimento do 

senhor deputado António Galamba se constata que também ele é contrário à instalação daquele tipo de 

infraestruturas. De seguida recordou que no dia vinte e nove de Abril de dois mil e dois a Assembleia votou uma 

moção acerca desta temática. Releu a moção e propôs que fosse de novo enviada aos mesmos organismos, bem 

como à Assembleia da República. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Colocada à votação, foi a Moção aprovada com vinte e cinco votos a favor e duas abstenções. ----------------- 

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

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


