
ACTA Nº 23 

Acta da Sessão Ordinária do dia 25 de Fevereiro de 2005 

-------- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e cinco, pelas vinte horas e cinquenta e cinco 

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, 

primeiro secretário, e pelo senhor Vítor Silva, em substituição do segundo secretário. --- 

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

Furtado, Héctor Almeida, Licínio Ramos e Silvério Regalado.-------------- --------------------------------------------------- 

-------- Justificaram a falta os senhores deputados: Cármina Furtado, que foi substituída por Décio Cardoso, Licínio 

Ramos, substituído por Manuel Bertolino Francisco Reverendo e Silvério Regalado que foi substituído por André 

Pinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- O Senhor Presidente da Mesa propôs a aprovação de um voto de pesar pela morte do senhor Dr. Manuel de 

Oliveira, candidato a deputado, e pelo Presidente da Junta de Freguesia da Glória, senhor Braga Alves. A proposta 

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

-------- Passou-se à apreciação da acta da sessão anterior, tendo sido aprovada com abstenção dos deputados que não 

estiveram presentes na sessão a que a mesma se reporta. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Quanto à intervenção dos senhores deputados, começou por usar da palavra o senhor deputado Décio 

Cardoso, que iniciou a sua intervenção congratulando-se pela aprovação em Conselho de Ministros da alteração do 

plano de pormenor do Lar de Ouca. Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a situação do saneamento de 

Rio Tinto e sobre a demora da construção da capela mortuária de Ouca, bem como sobre a resolução da secagem 

dos poços de rega em terrenos de Ouca devido à construção da auto-estrada. ------------------------------------------------

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira congratulou-se com a forma ordeira como decorreram as eleições 

legislativas e afirmou que o grau de adesão popular demonstra a razão que assistiu ao Senhor Presidente da 

República em dissolver o parlamento. Referiu-se ainda ao incremento do PS em Vagos. Questionou a paragem das 

obras do bairro Dr. Pedro Guimarães e as suas razões. Relativamente ao imposto autárquico, afirmou que o imposto 

se torna demasiadamente pesado, penalizando as famílias, pois a taxa alta conjuga-se com a forma de avaliação dos 

prédios. Relativamente à Comissão Eventual de Inquérito sobre o caso Riavagos, pediu que a Assembleia 

autorizasse a Comissão a ouvir só as personalidades que achasse conveniente, de modo a obviar ao arrastamento dos 

trabalhos. Referiu-se ainda ao Plano de Actividades e Orçamento, por ter faltado à sessão em que ele foi discutido, 

observando que continua empolado por receitas que nunca vêm, e realçando a necessidade de implementar o Pocal.  

-------- O Senhor Presidente propôs à Assembleia a apreciação imediata da proposta do senhor deputado 

relativamente à Comissão de Inquérito. Sugeriu também que fique registada no relatório final a falta das pessoas que 

foram convocadas e não compareceram a depor. A senhora deputada Dr. Helena Marques afirmou que a Comissão 

pretende também fazer uma triagem, porque há pessoas indicadas que não acrescentam nada de relevante ao 

inquérito. A proposta  foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

--------- No uso da palavra, senhor deputado Fernando Capela começou por se congratular com o civismo com que 



decorreram as eleições legislativas e desejou boa sorte aos novos governantes. Desejou ainda que os vaguenses da 

família política do Governo ajudem o seu Concelho. Referiu-se também à importância de algumas provas 

desportivas realizadas em Vagos, caso das provas de desporto escolar e dos jogos de basquete transmitidos pela 

televisão. Convidou ainda todos os presentes para as próximas provas de atletismo a realizar pelos Grecas. -----------

-------- Respondendo às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara começou por referir-se ao Lar de Ouca, 

dizendo que já foi notificado para requerer o licenciamento. Quanto ao saneamento em Rio Tinto, afirmou que o 

caderno de encargos está pronto, esperando-se o financiamento do próximo quadro comunitário de apoio. 

Relativamente à capela do cemitério referiu que a Câmara está à espera do projecto de especialidades, ou este estará 

nos serviços. Sobre os poços, explicou que a empresa responsável da auto-estrada se propôs fazer furos aos 

agricultores ou indemnizá-los, assunto que será negociado, havendo duas opções para os agricultores. -----------------

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira questionou novamente o Senhor Presidente da Câmara sobre a taxa de imposto 

autárquico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Respondeu o Senhor Presidente da Câmara que pretende conhecer primeiro o resultado da cobrança do 

imposto autárquico para depois formar uma opinião que trará quando apresentar a próxima conta de gerência. --------

-------- Ao entrar no Período da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa deu conta de um ofício do mesmo dia, 

da Câmara Municipal, pedindo a inclusão do ponto “Parque de Campismo da Vagueira – Acção de cancelamento do 

registo – proposta de resolução amigável”, ofício que o Senhor Presidente leu na íntegra, inquirindo de seguida aos 

senhores deputados se se sentiam habilitados a discutir o assunto. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Jorge Luís de Oliveira disse que não se sentia habilitado a discutir o assunto. Da mesma forma se 

pronunciou o senhor Décio Cardoso em nome do Grupo Municipal do CDS/PP. O senhor Fernando Capela, em 

nome do Grupo Municipal do PSD,  referiu que não está informado sobre o assunto para poder tomar uma decisão. -

-------- Colocando à votação a inclusão do ponto na Ordem do Dia,  foi a proposta rejeitada por maioria. -------------- 

-------- O Senhor Presidente da Mesa leu de seguida novo ofício da Câmara a solicitar a inclusão na Ordem do Dia 

do ponto “Empréstimo bancário até ao montante de dois milhões e quinhentos mil euros – autorização de 

transferência de verbas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após manifestação favorável dos representantes de todos os Grupos Municipais, foi o agendamento do ponto 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Passando ao Período da Ordem do Dia, concretizando o número um, “Comunicação do Senhor Presidente da 

Câmara à Assembleia Municipal”, o Senhor Presidente da Câmara leu a sua comunicação à Assembleia, cujo 

conteúdo foi posto por escrito à disposição dos senhores deputados. ---------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor Jorge Luís Oliveira questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre o trânsito 

em julgado do processo Riavagos e sobre uma eventual dívida da Câmara ao IGAF. --------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara confirmou o trânsito em julgado, uma vez que foi denegada a possibilidade 

de recurso para o Tribunal Constitucional. Assim, a Câmara vai negociar com a Riavagos a entrega de bens por não 

ter capacidade financeira. Esses bens ficaram já de reserva no plano de actividades e orçamento. Relativamente à 

dívida ao IGAF, foi reclamada a quantia em dívida de cerca de trezentos mil euros de um empréstimo para 

construção de habitação no bairro da Corredoura. A Câmara não concorda porque foi paga uma renda técnica 

estipulada para o caso, e vai justificar ao IGAF. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Mesa comunicou à Assembleia ter recebido há momentos dois documentos já 

anteriormente aprovados na generalidade, respectivamente, o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e o 



Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, os quais tinham ficado  para apreciação na especialidade 

pelos líderes dos Grupos Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara deu algumas explicações sobre a chegada destas propostas à Assembleia no 

dia da sessão e propôs o adiamento da aprovação dos regulamentos para outra sessão, até porque vai pedir a 

convocação de uma sessão extraordinária para discussão do ponto relativo ao Parque de Campismo. -------------------

-------- Passando ao ponto dois, “Empréstimo bancário até ao montante de dois milhões e quinhentos mil euros – 

autorização de transferência de verbas”, após breves explicações do Senhor Presidente da Câmara, foi o ponto 

aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Chegados ao Período Depois da Ordem do Dia, no período de intervenção do público, usou da palavra o 

senhor Dr. Óscar Gaspar para lamentar o facto de a Assembleia Municipal de Vagos não ter assuntos para tratar, 

limitando-se a ter as sessões estritamente previstas na lei. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Respondeu o Senhor Presidente da Câmara que cada órgão do Município decide aquilo que lhe cabe, e 

congratulou-se com o facto de a Assembleia Municipal de Vagos não proceder a debates demorados como em 

congéneres vizinhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Dr. Óscar Gaspar voltou a usar da palavra para acentuar o mal-estar do senhor Presidente da 

Câmara perante a forma de estar dos seus correligionários políticos na Assembleia Municipal de Aveiro e também a 

forma pouco correcta como são apresentados os pontos para inscrição na Ordem do Dia.---------------------------------- 

-------- Chegando-se ao fim dos debates, foi marcada a próxima sessão ordinária para vinte e nove de Abril e a 

extraordinária para dezoito de Março. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi de seguida lida a minuta da acta da sessão, que  foi aprovada por unanimidade. ------------------------------- 

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

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

 


