
ACTA Nº 5 

Acta da Sessão Ordinária do dia 23 de Abril de 2010 

-------- Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor 

Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora 

Maria da Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão o senhor deputado Licínio Ramos substituído 

pelo senhor Manuel Bertolino Reverendo e o senhor deputado Manuel Bogalho substituído pelo senhor Manuel 

Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Albina Rocha, Silvério Regalado, Marco Domingues, Cláudia Oliveira, Dina Ribeiro e Mário Martins. -- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou á discussão e votação a acta referente á Sessão anterior. ---------- 

-------- O senhor deputado Rogério Simões apresentou uma alteração à acta. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís de Oliveira apresentou algumas alterações à acta. ----------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia, confirmando que nenhum deputado se oponha as alterações propostas, 

informou que tinham sido aceites as alterações à acta. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Após a realização da votação a acta da Sessão de 26 de Fevereiro foi aprovada por unanimidade. ---------------   

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da correspondência recebida e expedida, no período 

entre 26 de Fevereiro e 23 de Abril de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos senhores deputados para intervirem neste período. ----- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou a sua intervenção agradecendo a todas as instituições, à 

Câmara Municipal, às Juntas de Freguesia e aos particulares que se tinham envolvido na acção de cidadania “Limpar 

Portugal”. Deu os parabéns ao Grecas, e às instituições que tinham organizado o campeonato nacional de corta mato 

escolar, agradecendo, em particular, ao antigo vereador Fernando Capela pela obra feita na requalificação da Quinta 

do Ega. Deu os parabéns à rádio Vagos FM e ao jornal “O Ponto” pela organização de mais uma edição da Gala d’ 

Ouro. Realçou o trabalho feito por um dos nomeados desta gala, de seu nome Pedro Neto, afirmando que era um 

jovem que dava exemplos de cidadania e que devia ser um exemplo para todos. Deu os parabéns ao professor 

Manuel Martins Costa pelo lançamento de um livro que explicava a vida dos emigrantes da Gafanha da Boa Hora. 

Desejou que a semana cultural de Vagos corresse da melhor maneira. Apelou para que a Assembleia Municipal em 

conjunto com o Executivo Municipal procedessem junto das entidades competentes no sentido de saber se ainda era 

possível fazer alguma coisa para evitar as portagens na A17,ou pelo menos, tentar negociar um circuito urbano. 

Questionou o executivo sobre os objectivos prioritários, para o Verão, na praia da Vagueira, chamando a atenção 

para algumas situações preocupantes que existiam no Paredão, entre as quais as questões da acessibilidade, da 

circulação e falta de iluminação. Interrogou o executivo sobre qual o ponto da situação do plano de pormenor da 

Gafanha da Boa Hora, no que dizia respeito a proposta que tinha sido feita por um promotor em finais do ano de 

2009. Questionou sobre a veracidade de algumas notícias que davam conta de uma permuta de terrenos junto ao 

campo de futebol da Gafanha, entre a Câmara Municipal e um privado, e, a ser verdade, se esse tipo de negócio não 

teria de ter autorização da Assembleia Municipal. Perguntou ainda sobre o ponto da situação da revisão do Plano de 

Pormenor da Praia da Vagueira. Por fim afirmou que o Presidente Rui Cruz estava a fazer um trabalho dignificante 



com uma capacidade de desenvolvimento da Câmara Municipal fantástica, que ir à Câmara Municipal hoje era 

completamente diferente de ir à Câmara há 8 anos atrás, mas não deixando de alertar para algumas situações que 

podiam ser melhoradas, dando o exemplo da informação prestada pelos funcionários municipais das obras 

particulares aos munícipes, solicitando que essa informação prestada fosse mais clara e mais precisa e que esses 

funcionários fossem a primeira ajuda aos munícipes para tratarem dos seus assuntos -------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por saudar as pessoas que tinham criado mais uma 

associação empresarial no concelho, no caso na Vagueira, que visava a dinamização e o desenvolvimento da 

economia local, desejando os maiores êxitos na concretização do que estavam a implementar. Fazendo referência à 

iniciativa “Limpar Vagos” afirmou que Vagos se tinha limpo num dia e se tinha começado a sujar no dia seguinte, 

afirmando que tinha de haver forma de levar as pessoas a funcionarem como deve ser e a preservarem o ambiente 

mas não deixando de considerar que a Câmara Municipal também tinha que dar o exemplo e que não estava a dá-lo. 

Em relação às portagens da A17 afirmou que gostaria de subscrever uma proposta no sentido de que a Assembleia se 

manifestasse demonstrando o seu repúdio na colocação de portagens nos troços que serviam o concelho e em relação 

aos quais não existia qualquer tipo de alternativa, pois não considerava que a EN 109 fosse uma alternativa. 

Lembrou a data importante que era o 25 de Abril, não só pela revolução, mas sim porque com as virtudes e os 

defeitos que tinha a democracia que era sem dúvida uma péssima forma de organização mas que apesar de tudo a 

melhor de entre aquelas que existem. Não esquecendo que tempos tinha havido em que não havia poder local 

democrático, não havia liberdade de imprensa, considerando que a liberdade que havia hoje se devia, a um punhado 

de capitães que tinham resolvido dar a volta ao País considerando que se deveria honrar o trabalho que tinham feito. 

Por fim saudou todos os trabalhadores portugueses especialmente aqueles que, sendo trabalhadores, não podiam 

exercer as suas profissões porque não tinham emprego. -------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor deputado André Pinho começou por desejar boa sorte ao Dr. Paulo Pimentel e a toda a sua equipa 

para mais um mandato a frente da CPCJ. Agradeceu ao Presidente Rui Cruz por ter pegado no concelho há 8 anos e 

o ter transformado no que era hoje, afirmando que as melhorias são evidentes. Desejou que a Semana Cultural 

tivesse muito êxito, recordando, sem saudade, o tempo em que a cultura em Vagos era pouco mais que atribuição de 

subsídios por parte da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Rogério Simões iniciou a sua intervenção dando os parabéns á rádio Vagos FM e ao jornal 

“O Ponto” pela organização da Gala D’Ouro. Questionou o senhor Presidente da Assembleia sobre a questão dos 

meios audiovisuais e sobre a proposta do grupo municipal Vagos Primeiro da visita pelo concelho. Deu os parabéns 

ao executivo, na pessoa do vereador Marco Domingues, relativamente a disponibilidade das plantas topográficas no 

sistema, considerando que esta questão iria libertar os serviços da Câmara e os técnicos externos pois por vezes 

perdiam muito tempo na Câmara Municipal para tirar estas plantas. Sobre a obra de saneamento e pluviais de Santa 

Catarina considerou que a obra tinha algumas deficiências desde inicio, chamando a atenção do executivo no sentido 

de quando o empreiteiro interviesse na obra, deveria ser feito, pelos técnicos da câmara, um acompanhamento 

apertado pois achava que a obra poderia causar problemas no futuro. --------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia, respondendo ao senhor deputado Rogério Simões, informou que a 

questão dos meios audiovisuais estava a ser tratada com o vereador Marco Domingues, não podendo dizer qual o 

timing para que estivessem disponíveis devido ao procedimento normal de aquisição. Sobre a visita ao concelho 

considerou mais importante nesta altura a visita que os deputados iriam fazer ao Parque Empresarial de Soza, mas 

demonstrou total disponibilidade para que nesse dia se pudesse marcar uma data para a referida visita ao concelho. -- 



------- A senhora deputada Leane Leite lembrou que as comemorações do 25 de Abril se iriam realizar na Freguesia 

de Soza, considerando muito importante a presença de todos os deputados. -------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção informando, relativamente às portagens da A17, que 

tinha sido convocado para uma reunião, a realizar no dia 3 de Maio, com o Secretário de Estado das obras publicas 

para discutir esse tema, afirmando que se a Assembleia Municipal quisesse tomar alguma posição sobre este assunto 

o deveria fazer nesta Sessão, pois fazia todo o sentido que fizesse sentir a sua posição juntamente com a da Câmara 

Municipal. Revelou que não se oponha às portagens na A17, mas apenas se fossem utilizados os critérios definidos 

pelo Governo, independentemente das circunstâncias anormais criadas pelo plano de estabilidade e crescimento. 

Explicou também que a aplicação desses critérios claramente excluíam o Concelho de Vagos, pois este troço da A17 

era onde os vaguenses, aveirenses e ilhavenses se movimentavam em percursos intermunicipais fundamentais para a 

mobilidade em segurança das populações. Afirmou mais uma vez que a EN 109 não podia ser considerada 

alternativa pois atravessava um conjunto de centros urbanos de grande dimensão criando situações de insegurança. 

Quanto às obras na Praia da Vagueira informou que tinha estado com o INAG e que o tinham informado que o 

atraso na aprovação do Orçamento de Estado teria condicionado o lançamento do concurso da 2ª fase das obras de 

requalificação da Praia da Vagueira, estando no momento a ser finalizado esse concurso publico, tendo sido 

informado que na segunda quinzena de Setembro ou no inicio de Outubro a 2ª fase das obras iria ser iniciada. 

Informou que a Câmara Municipal, com o acordo do INAG, iria proceder a algumas obras para melhoramento da 

segurança, acessibilidade, iluminação na defesa aderente. Informou ainda que iriam ser efectuadas intervenções 

ligeiras em alguns edifícios que apresentavam já alguns níveis de degradação, dando o exemplo do mercado 

municipal, os balneários e os palheiros. Relativamente ao plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta 

referiu que a alteração deste estava praticamente pronta, revelando que na abordagem feita a algumas entidades tinha 

sido colocada a questão de ser necessário elaborar o relatório ambiental, tendo sido decidido pela Câmara e à cautela 

elaborar esse relatório, para que mais tarde e, apesar da proposta ter um impacto ambiental menor do que o que 

estava estipulado no actual plano de pormenor, essa questão não pudesse ser levantada. No que dizia respeito à 

permuta de terrenos na Gafanha Boa Hora dentro do plano de pormenor, afirmou que o plano estava publicado, o 

loteamento estava registado na conservatória e como qualquer negócio da autarquia que não excedesse os valores 

estipulados na Lei das autarquias locais, para submissão ou autorização prévia da Assembleia Municipal, sendo que 

neste caso a Câmara tinha actuado à semelhança de outras situações de permuta. Quanto à revisão do plano de 

pormenor da Praia da Vagueira revelou que o processo estava a ser preparado para ir a conferência de serviço, mas 

que tinha sido suspenso pois estava a ser ponderado, face às dificuldades de rever o plano para todos os problemas a 

resolver na Praia da Vagueira, a revogação do plano de pormenor, assumindo naquela área as normas presentes no 

Plano Director Municipal. Se a revogação fosse um acto possível este seria trazido a Assembleia Municipal, 

revelando que esta que esta questão estava a ser estudada juntamente com uma jurista credenciada na área do 

urbanismo. Quanto à melhoria da qualidade dos serviços municipais acredita que no futuro dois factos iriam afectar 

positivamente uma melhoria dos serviços: a implementação do SIADAP e a modernização administrativa no aspecto 

de uniformização de procedimentos. Considerou que o prémio “carreira” entregue, na Gala D’Ouro, tinha sido 

extraordinariamente bem atribuído ao senhor José Prior, pelo percurso notável enquanto empresário e acima de tudo 

enquanto promotor de inovação.  Em relação ao saneamento da Santa Catarina revelou que se começavam a notar 

algumas deficiências, que não sendo numerosas iriam ser tomadas em conta na altura da avaliação, recepção e 

fiscalização da obra, anunciando que iriam ser verificadas todas as anomalias para demandar a empresa o mais 



rapidamente possível. Por fim afirmou que todos os deputados da Assembleia Municipal deviam participar e lembrar 

o 25 de Abril juntando-se às comemorações a realizar na Freguesia de Soza. ------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira revelando que não estava a espera de tratar da questão desta forma, 

disponibilizou-se para que a Assembleia Municipal pudesse, ainda no período antes da ordem do dia, aprovar uma 

moção visando a critica à possibilidade de virem a ser portajados os troços da A17 e que teria também a questão da 

A25 pois também nos dizia respeito pelo facto de fazer a ligação a Espanha e consequentemente ao resto da Europa 

e também não tendo alternativa, considerando que seria interessante que ficasse já decidido votar uma moção que 

teria os considerandos de acordo com os da Câmara Municipal. Propôs ao Grupo Municipal PSD para subscrever 

esta moção cuja redacção pudesse ser posteriormente articulada, sendo que a argumentação seria idêntica à 

argumentação usada pela Câmara Municipal. Sublinhou o elogio feito pelo senhor Presidente da Câmara ao senhor 

José Prior, que era um pessoa que estimava e considerava, afirmando que tinha tido a oportunidade de trabalhar com 

o senhor José Prior na sua anterior profissão e na Assembleia Municipal considerou que era uma pessoa honesta e 

um grande democrata, e que o prémio que lhe tinha sido entregue tinha sido muito bem entregue dizendo que o 

senhor José Prior não tinha nascido em Vagos, mas era mais Vaguense que muitos que tinham nascido no concelho.  

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta de moção apresentada pelo grupo Municipal 

“Vagos Primeiro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovada por unanimidade a elaboração de uma moção criticando a possibilidade de 

implementação de portagens na A17 e A25. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

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

MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALINEA e) DO PONTO 1 do ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira á data de vinte três de 

Abril de dois mil e dez e a actividade municipal no período compreendido entre vinte e nove de Fevereiro a vinte 

três de Abril de dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Rogério Simões solicitou dois esclarecimentos, o primeiro tinha a ver com a verba que, 

considerou um pouco elevada, gasta na aquisição de bens e serviços para a escola do primeiro ciclo e o segundo 

esclarecimento era relacionado com as obras do centro religioso de Soza, questionando se os terrenos em causa eram 

publicos ou da Igreja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís Oliveira chamou atenção, dando o exemplo de uma informação sobre um 

protocolo com Djunta Mon, assinado em Janeiro de 2010 que estava presente no relatório da actividade municipal, 

tendo já passado uma Sessão da Assembleia Municipal, afirmou que esta situação já tinha acontecido com alguma 

frequência nos relatórios do trabalho desenvolvido pela Câmara entre duas Sessões da Assembleia, e que não 

vinham entre duas sessões mas sim entre três Sessões. Considerando que, dado que a Assembleia reunia poucas 

vezes, não era assim tão difícil seleccionar as actividades e apresentá-las dentro do prazo. Considerou também que 

era importante que todas as decisões tomadas na Câmara fossem comunicadas a Assembleia Municipal, mesmo que 

não fosse obrigatório, dando o exemplo da nomeação do chefe de Gabinete. ----------------------------------------------- 



------- O senhor Presidente da Câmara em resposta ao deputado Rogério Simões esclareceu que a verba gasta na 

aquisição de bens e serviço da escola básica era apenas a substituição de material de desgaste, não sendo nenhum 

bem ou serviço em especifico. Relativamente às propriedades de Soza informou que uma das propriedades era do 

município, tendo sido adquirida em 2004 e a outra propriedade de idêntica dimensão, era pertença da Diocese, 

existindo para esta um protocolo de cedência para efeitos de integração no arranjo, utilização e fruição do mesmo. 

Relativamente ao protocolo de Djunta Mon justificou o facto de só agora aparecer na comunicação à Assembleia 

pelo facto de a Câmara Municipal ter sido inscrita como município de Santa Maria de Vagos, e como o protocolo 

envolvia 5 municípios todo o processo de correcção e consequente recolha de novas assinaturas tinha sido 

demorado. Considerou que, se os deputados assim o entendessem, era possível elaborar relatórios de actividade 

municipal ainda mais completos, mas o que estava a ser feito pela câmara era apenas uma selecção do que era mais 

importante informar a Assembleia municipal. Considerou que era relevante informar à Assembleia Municipal de 

quem constituía os gabinetes de apoio à presidência e aos vereadores reconhecendo que por lapso tal informação não 

constava no relatório, mas que iria aparecer no próximo relatório de actividades. -------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia propôs, por razões funcionais, a alteração da ordem de trabalhos, dado 

estarem presentes na sala os técnicos responsáveis da elaboração do relatório de justificação das taxas e que teriam 

de se ausentar,  trocando o ponto 5 pelo ponto 2 da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo nenhum deputado que se tivesse oposto à alteração, foi autorizada a alteração da ordem dos 

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS. -------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara informou os deputados que estava presente na sala o representante da 

Universidade de Coimbra que tinha elaborado o relatório, afirmando que se houvessem algumas dúvidas de maior 

complexidade seria ele a responder. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou por dar os parabéns à Câmara por ter convidado o representante 

da Universidade de Coimbra para vir esclarecer algumas dúvidas que pudessem existir. Revelou que o que entendia 

da Lei era que os municípios estavam obrigados a fundamentar as taxas e as licenças que aplicavam aos munícipes, 

afirmando estar totalmente de acordo com esta obrigação e defendendo que todos os munícipes deviam ser 

informados do porquê, qual a origem e qual o motivo de aplicação de uma taxa. Anunciando que o grupo municipal 

do PSD iria votar favoravelmente o regulamento, porque pelo principio da proporcionalidade as taxas não deviam 

ultrapassar os custos da actividade local, referiu que de acordo com as dinâmicas que estavam presentes no 

regulamento o concelho de Vagos estava a praticar taxas com custo inferior à actividade publica normal dos outros 

municípios, considerando que esta era mais um prova de que o executivo continuava a prestar apoio ao tecido 

empresarial e às famílias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara começou por afirmar que este regulamento era uma exigência legal, 

explicando que após a publicação da revisão Lei das finanças locais havia um princípio estipulado nessa Lei que era 

o princípio da recuperação de custos, que significava que os munícipes deviam suportar um custo idêntico, 

proporcionalmente dividido ao serviço que era prestado. A consequência necessária desta imposição da Lei das 

finanças locais tinha resultado num outro decreto-lei que vinha obrigar a justificar económica e socialmente as taxas, 

tendo havido necessidade, não de alterar as taxas mas sim de as justificar e que para elaborar essa tarefa tinha sido 

contratada a Universidade de Coimbra. Por fim afirmou que este relatório tinha vindo confirmar uma ideia que tinha 



expressado mais que uma vez e que era que as taxas no município de Vagos eram muito baixas tendo em conta o que 

se passava em outros municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Rogério Simões, lembrando a experiencia que tinha com a Câmara, considerou que a 

interpretação de muitas das taxas e índices que estavam presentes no regulamento era muito subjectiva, tornando a 

aplicação destas muito difícil, quer para o munícipe quer para os técnicos que avaliam essas taxas, o que tornava 

muito complicado ao munícipe junto da Câmara chegar a um consenso em relação às taxas a aplicar. Afirmando que 

em relação às lacunas e aos casos não previstos no regulamento, se aplicava a Lei 53-E/2006, solicitou um 

explicação sobre este tema e questionou concretamente se a Lei em causa permitia de alguma forma e de uma 

maneira explicita que o munícipe e a Câmara Municipal chegassem a acordo em relação às questões mais subjectivas 

e que não estavam tão explicitas na tabela de taxas. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Dr. Carlos Carreira, representante da Universidade de 

Coimbra, para responder à questão colocada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Dr. Carlos Carreira esclareceu as dúvidas e respondeu concretamente a questão colocada pelo deputado 

Rogério Simões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o regulamento de taxas e licenças. ------------------------- 

-------- Realizada a votação, o regulamento de taxas e licenças foi aprovado por unanimidade. --------------------------- 

-------- PONTO TRÊS – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 

DE 2010 – APROVAÇÃO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. ----------------------- 

------ O senhor Vereador Silvério Regalado começou por referir que tinha havido dois factores tidos em conta na 

elaboração do orçamento e plano plurianual de investimentos: o rigor e a contenção, considerando que, de acordo 

com as circunstancia que o País atravessava, não haveria outra forma de abordar esta questão. Relativamente ao 

plano plurianual afirmou que o ponto forte de investimento estava dividido em três sectores: desporto e lazer, 

educação e desenvolvimento económico. Afirmou que, tendo em conta todas as condicionantes que existiam, entre as 

quais a Lei das finanças locais, os atrasos na execução do QREN e a aprovação do Plano de Estabilidade 

Crescimento, os investimentos considerados neste plano plurianual eram em grande parte baseados nos investimentos 

que já vinham a ser feitos nos executivos anteriores e que este executivo tinha vindo a dar continuidade. Descreveu 

algumas das obras e dos investimentos que estavam previstos no plano plurianual dentro dos três sectores referidos. 

Chamou a atenção para um factor bastante importante que era o facto das despesas correntes serem maiores que a 

despesa de capital, considerando que esta não era uma condição que destabilizasse ou pusesse em causa o 

documento. Devia-se a dois factores: o primeiro era a integração de divida e o segundo era a existência de um 

crescimento de despesas correntes, dando o exemplo dos projectos dos centros escolares. No que dizia respeito ao 

quadro de pessoal, anexo a este documento, afirmou que a única novidade era a criação de 14 lugares para auxiliares 

que tinham a ver com o sector da educação mas que já existiam como despesa da Câmara Municipal através das 

IPSS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Rogério Simões começou por achar um pouco abusivo que na introdução do plano 

plurianual se afirmasse que o documento tinha por base o programa eleitoral do PSD, considerando que o plano 

plurianual e orçamento que era um documento para todo o concelho e que poderia e deveria ter a participação de 

todos os membros do executivo. Relativamente ao plano plurianual afirmou que o orçamento que o suportava era um 

orçamento idêntico ao de 2009, que tinha tido 60% de execução, e portanto à partida, teoricamente, este plano teria 



40 % da actividade que não iria ser realizada. Acrescentando que dos 60% que seriam eventualmente as acções a 

serem executadas apenas 30% é que eram despesas de investimento, considerando que eram estas despesas que 

requeriam um planeamento mais rigoroso, porque as despesas correntes não requeriam esse tipo de planeamento pois 

eram despesas efectivas. Afirmou que em termos globais, e reconhecendo um esforço aos executivos, ao longo dos 

anos, de aproximarem o orçamento à receita real, mas afirmando que na verdade ainda se estava muito longe de fazer 

essa aproximação, parecendo-lhe que poderia ter havido um esforço maior. Por fim afirmou que este plano não lhe 

parecia um plano ambicioso em termos de planeamento e que relativamente às acções presentes no plano afirmou 

que eram, naturalemente, as que resultavam do plano estratégico e das acções que ali estavam previstas executar. ---- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido em relação ao desenvolvimento económico afirmou que para além da 

continuidade do desenvolvimento industrial que iria criar uma sustentabilidade comercial muito boa, diminuindo o 

desemprego, considerando que a aposta no turismo lhe parecia muito ténue, deixou a ideia que os próximos 

orçamentos deveriam apostar mais na vertente de turismo pois a atracção turística era muito grande e já existia muita 

gente a visitar o concelho, principalmente a praia da Vagueira. Interrogou o executivo sobre 3 projectos que estavam  

presentes no plano plurianual de 2009 e que não estavam presentes no plano actual: o centro cultural de Vagos e 

escola de música, a implementação das primeiras unidades industriais nas freguesias e o projecto Costa do Sal. 

Questionou sobre a diferença de valores presentes entre as avaliações de 2008 e 2010 dos terrenos do plano de 

pormenor da Gafanha da Boa Hora, interrogando ainda o executivo sobre qual era a razão dos terrenos dos armazéns 

da Câmara Municipal não aparecerem  no actual plano. Demonstrou alguma preocupação com o aumento do valor da 

variável que aparecia no orçamento da despesa relacionado com o pagamento da segurança social dos funcionários 

municipais, e com o aumento das despesas correntes para estudos, pareceres, projectos e consultadoria. Por fim 

anunciou o voto favorável do grupo municipal do PSD ao orçamento e ao plano plurianual para 2010. ------------------ 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira em relação ao facto deste ser um orçamento do PSD, afirmou que não 

esperava outra coisa pois já era habitual, considerando até que o que tinha sido estranho era que, desta vez, o 

executivo, tivesse anunciado que queria o apoio e participação dos vereadores da oposição. Em relação ao 

documento solicitou ao executivo uma explicação sobre o valor previsto com a aquisição de serviços no exterior, que 

atingia um valor mais alto que o valor das remunerações certas e permanentes. Agradecendo desde logo que se 

estivesse errado fosse corrigido, afirmou que não tinha visto em termos de orçamento a verba necessária para 

responder àquilo que tinham sido as deliberações da Câmara tomadas em Dezembro de 2007 de atribuir às IPSS que 

tivessem visto aprovados projectos no âmbito do 3º quadro comunitário de apoio, 50% da verba não subsidiada nesse 

programa, solicitando uma explicação sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que podia parecer abusivo, mas era o programa do PSD 

que tinham de executar e não outro, afirmando que o programa do PSD não era 100% inclusivo do programa do 

Movimento Vagos Primeiro mas andava próximo. Reconhecendo a falta de ambição presente no documento, 

justificou tal facto com uma decisão política clara que se relacionava com dois factores: o primeiro e mais importante 

era o Plano de Estabilidade e Crescimento mais concretamente com a regra de endividamento zero das autarquias, e 

o segundo era o facto do executivo preferencialmente, no controlo dessa medida, que tinha penalizações para os 

municípios que não o cumprissem, apostar em tudo o que eram acções que eram estruturais e que tivessem 

cabimento no QREN. Relativamente às acções não executadas, referiu que a taxa de execução tinha descido por uma 

única razão, que era a incerteza que tinha havido na preparação do orçamento e plano plurianual de investimento de 

2008 das obras que o Polis tinha assumido nos municípios e que se referiam apenas a acções exclusivamente 



municipais, havendo a dúvida que tinha aparecido na altura, não apenas no município de Vagos mas também noutros 

municípios, se deviam inscrever apenas o valor da transferência ou se deviam inscrever as acções pois sendo elas 

exclusivamente municipais deveriam ser promovidas pelos respectivos municípios, estando neste momento a dúvida 

esclarecida sendo que tudo o que estava inscrito no Polis, fosse intermunicipal fosse exclusivamente municipal, seria 

executado pela sociedade cabendo ao municípios apenas a transferência, portanto não tinha havido execução. Por 

isso a taxa tinha sido afectada. Afirmou que a prestação de contas era execução financeira e não execução física. 

Considerou que assumir que não se iria executar financeiramente nada de uma acção que se pretendia executar e não 

a inscrever no orçamento era um erro. Em relação à aposta no turismo ser muito ténue afirmou que antes de mais era 

preciso perceber onde se localizavam os factores de interesse turístico no concelho e perceber quem era o promotor 

do investimento nesses espaços, falando em duas áreas que significavam milhões de investimento mas que não 

tinham sido ainda executadas, dando o exemplo do Polis da Ria cuja execução era zero e da requalificação da praia 

da Vagueira que era da competência do INAG e onde a execução também era zero. Relativamente à razão pela qual o 

centro cultural de Vagos e aos pólos industriais não estarem presentes no plano tinha a ver com a apresentação de 

uma parceria no âmbito das parcerias para a regeneração urbana e onde as 7 parcerias apresentadas pelos municípios 

tinham sido rejeitadas, tendo sido aprovadas 14 acções individuais quando o regulamento referia exactamente 

parcerias para a regeneração urbana, e informando que o consultor da Câmara era Augusto Mateus e Associados. 

Quanto ao projecto Costa do Sal informou que tinha sido inscrito em termos orçamentais, na lógica de que sendo o 

município parceiro e podendo querer desenvolver acções dentro da área do plano deveria estar inscrito para a 

hipótese de ser necessário avançar. Como entretanto tinha rebentado a crise financeira e como os investidores 

interessados em investir, juntamente com a Câmara, tinham invertido a lógica, passando a ser Câmara a desenvolver 

o plano de pormenor e, como qualquer plano turístico, submete-o a hasta publica, ou seja, venderia a área do plano e 

se os investidores estivessem interessados nesse plano que viesse a ser aprovado, concorreriam com um valor 

especifico, pagariam esse valor e passariam a ser promotores exclusivos do plano. Revelou que a Câmara Municipal 

iria juntamente com a equipa que tinha desenvolvido a 1ª fase do plano de pormenor avançar para a 2º fase do plano, 

afirmando mais uma vez que era tremendamente difícil aprovar o plano de pormenor Costa do Sal, 

independentemente dos promotores que estavam por detrás do processo e que não tinham deixado de exercer 

magistério de influencia a favor do projecto Costa do Sal. Informou que os promotores continuavam bastante 

interessados no projecto. Pelas razões invocadas  não fazia sentido que o plano de pormenor Costa do Sal pudesse ser 

uma acção descrita no plano, uma vez que a Câmara tinha definido que não iria fazer rigorosamente nada em termos 

de obra no próprio plano. Quanto aos terrenos dos armazéns informou que eles constavam no plano mas com outra 

denominação. Em relação ao aumento do valor para a segurança social resultava apenas de obrigações legais e não 

pela entrada massiva de novos funcionários. Relativamente à aquisição de serviços informou que esta questão se 

relacionava com vários tipos de serviços especializados mas tinha, acima de tudo, a ver com algo que já estava 

assumido, algo que já existia como divida e que tinha de transitar em termos orçamentais que eram os Centros 

Escolares, dando o exemplo da selecção dos 5 centros escolares e a aprovação, pela DREC, dos respectivos estudos 

prévios, que era quase um projecto de arquitectura, e tinha vinculado a Câmara a um conjunto de valores que 

ascendiam quase a 800 mil euros e portanto a Câmara tinha de os inscrever em termos orçamentais, sabendo de 

antemão que uma das partes dos estudos, pareceres e projectos já eram os centros escolares. Explicando algumas da 

condicionantes que existiam para a elaboração do plano e do orçamento, afirmou que havia regras que vinculavam o 

orçamento quer na área da despesa quer na área da receita e que eram muito rigorosas. Quanto à atribuição das 



verbas destinadas às IPSS afirmou que as mesmas estavam inscritas no orçamento. Sobre o valor dos terrenos da 

Gafanha da Boa Hora/Floresta informou que o que tinha sido inscrito nos anteriores planos era a totalidade do valor 

dos bens vendáveis do plano pormenor, pois tinha a ver com a intenção da Câmara em vender mas que o mercado 

imobiliário tinha vindo a rejeitar, acrescentando que para este plano tinha sido decidido apenas inscrever o preço do 

que tinha ido a deliberação de autorização da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira constatou que na verba de 4 milhões 800 mil euros havia uma rubrica 

de 900 mil para estudos, pareceres e consultoria e que de acordo com a intervenção do senhor Presidente cerca de 

800 mil eram só para os centros escolares. Considerou que o restante não chegava para outros compromissos que a 

Câmara já tinha assumido em termos de consultoria e então a verba estava errada por defeito o que queria dizer que 

não eram só 5 milhões de euros de aquisição de serviços mas sim bastante mais. -------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que já não era a primeira vez que a Câmara tinha receita e não 

conseguia pagar por falta de inscrição orçamental, tendo isto a ver com o aperto das regras de inscrição. ---------------  

--------- O senhor deputado Rogério Simões esclareceu que não tinha dito que as acções deviam sair do plano, mas 

sim que deviam ser planeadas mais rigorosamente no tempo para que não existisse um desfasamento tão grande entre 

a receita real e a receita que estava contemplada no plano. ----------------------------------------------------------------------  

--------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 

o ano de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Realizada a votação, o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2010 foi aprovado com 

24 votos a favor e 7 votos contra ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O grupo municipal Vagos Primeiro informou a Mesa que pretendia entregar uma declaração de voto, não o 

tendo feito até ao fim da sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO QUATRO – CONTAS DE GERÊNCIA --------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Vereador Silvério Regalado começou por fazer a apresentação de alguns gráficos que estavam 

presentes no relatório de gestão. Chamando a atenção para o decréscimo da receita total cobrada no ano de 2009 em 

relação ao ano anterior afirmou que um município como o de Vagos tinha de inventar todos os anos receitas 

extraordinárias para fazer face a compromissos financeiros do lado da despesa que tinham de ser assumidos. Em 

relação à execução orçamental da receita chamou a atenção para a queda acentuada da receita em consequência de 

alguns factores que tinham acabado por condicionar os valores de 2009. Referiu que o peso dos impostos na receita 

corrente tinha vindo a subir e que em 2009 se mantinha essa tendência. Feita a apresentação de contas, o senhor 

Vereador Silvério Regalado, solicitou a atenção das mesmas. ------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Rogério Simões referiu que o relatório de contas e a respectiva fiscalização das contas 

tinham entidades competentes para o fazer, embora tivesse que ir a aprovação da Assembleia municipal. Considerou 

que não era propriamente o papel da Assembleia Municipal fazer a fiscalização das contas, mas de qualquer maneira 

afirmou que as contas reflectiam uma atitude política relativamente às acções inscritas no plano de actividades de 

2009 e portanto, por força dos 60% de execução financeira, tinham ficado para trás obras que estavam previstas no 

plano, como os centros educativos, saneamento básico, estádio municipal, a recuperação do pavilhão municipal, os 

pavilhões desportivos e o “Resort” Costa do Sal. Considerou que existia uma execução deficitária em termos 

financeiros e que se reflectia na execução física das acções inscritas em plano. Concluiu que o relatório de contas 

tinha por base um plano inflacionado com verbas inventadas deixando por fazer algumas das acções. ------------------ 



------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que não tinha ficado claro quais eram as obras que tinham 

sido fisicamente concluídas e que não tinham respaldo nos números da execução financeira, realçando que a 

execução financeira andava na ordem dos 31% em termos de capital. Relativamente ao “Resort” Costa do Sal 

considerou que o promotor estava a ser prudente, fazendo aquilo que tinha de fazer. Relembrou o que já tinha dito 

na comunicação social, em tempos, onde afirmava que a Câmara estava a cometer mais um erro ao avançar com um 

negócio com um promotor que lhe apresentava esse negócio, em vez de abrir um concurso público ainda que o 

próprio promotor pudesse dele participar. Revelou que tinha ficado com a ideia, da intervenção do senhor vereador, 

de que a DREC demorava a pagar à Câmara na ordem dos 10 ou 12 meses, considerando que se havia um hiato entre 

o tempo em que a Câmara pagava às instituições e depois tinha de esperar que a DREC lhe pagasse na ordem dos 6 

meses, então deveria haver um atraso de 12 meses porque as instituições também tinham um hiato desde que 

pagavam aos profissionais até receber da Câmara Municipal, afirmando que os primeiros financiadores deste 

projecto eram as instituições de solidariedade social. Achava esta questão lamentável devendo a Câmara tomar uma 

posição para que estes prazos fossem reduzidos. Afirmando que tinha havido uma receita extraordinária porque a 

Câmara tinha recebido da Orbitur, mas também tinha havido uma despesa extraordinária que tinha sido o pagamento 

feito ao senhor José Arlindo, considerou que a diferença entre estes dois valores é que era a receita extraordinária e 

como tinha algumas dúvidas solicitou esclarecimentos sobre esta questão. --------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido concordou com o que tinha dito o deputado Rogério Simões em relação 

às entidades competentes para fiscalizar o relatório de contas, considerando que a Assembleia Municipal fazia uma 

leitura meramente politica e não muito técnica. Sobre o relatório de contas apenas afirmou, dirigindo-se ao 

executivo, que as contas demonstravam um sentido de responsabilidade, que estavam controladas e que se estava a 

caminhar no bom sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que, em relação aos centros educativos, tinha havido uma 

opção da Câmara Municipal de Vagos em avançar para os concursos públicos para elaboração dos projectos dos 

mesmos centros educativos, que não eram uns concursos públicos normais, pois o executivo queria que os projectos 

desses centros fossem muito bons e que em termos de arquitectura fossem uma referência a nível nacional. Para isso 

tinha aceitado as regras do jogo e pagavam o custo dos mesmos, fazendo então um concurso público diferente 

daquele concurso publico que se fazia cujos critérios, para não levantar problemas a autarquia e ao tribunal de 

contas, era sempre pelo preço mais baixo. Claro que esta decisão tinha um senão: era um processo muito mais 

demorado. Em relação ao estádio municipal e informando que o relvado sintético estava feito referiu que as contas 

não reflectiam a execução financeira pela simples razão de que o pedido de pagamento de comparticipação estava 

cerca de seis meses ou mais à espera. Quanto ao projecto Costa do Sal e associando-o ao dinheiro, afirmou que a 

Assembleia Municipal tinha aprovado por unanimidade e sem duvidas nenhumas a parceria, o protocolo com a 

Estia, face ao conjunto de accionistas que lhe estavam associados e todos os deputados estavam conscientes de que 

era uma boa oportunidade, face à qualidade dos promotores de conseguir pela primeira vez no município de Vagos 

um plano pormenor Costa do Sal. Acrescentou que estavam inscritos no protocolo todos os passos que estavam a ser 

seguidos e todos eles passavam pela Assembleia Municipal, realçando que um dos passos mais importante que teria 

de ir a Assembleia Municipal era o de autorizar ou não o município a participar no capital social duma sociedade 

que viesse a ser constituída com esse conjunto de parceiros. Afirmou que, apesar das enormes dificuldades que este 

processo iria trazer, não iria desistir pela simples razão de o programa Polis da Ria ter inscrito na sua vertente 

económica o plano pormenor Costa do Sal, ou seja, as entidades associadas ao Polis da Ria, designadamente 



Ministérios do Ambiente, ARH, ICNB deram pareceres ao Polis e inscreviam o plano de pormenor Costa do Sal 

como um plano pormenor na vertente económica associada à Ria. Informou em relação à questão do parque de 

campismo que estava inscrita a totalidade da receita na coluna das receitas e a totalidade da despesa na respectiva 

coluna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Rogério Simões afirmou que não estava a questionar as razões dos atrasos das obras, pois 

tinha conhecimento desses atrasos, apenas tinha apontado a falta de execução dessas obras como resultado da falta 

da execução financeira do orçamento do ano passado. --------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmando que respeitava muito as doutas opiniões dos membros que 

faziam parte da anterior Assembleia Municipal e especialmente dos professores doutores que se tinham 

pronunciaram sobre esta questão, lembrou que não fazia parte da Assembleia Municipal na altura da aprovação da 

parceria e que na oportunidade que tinha tido de se pronunciar, tinha-se pronunciado. Revelando que tinha ficado 

muito contente com a possibilidade de se poder fazer um investimento daquele género no concelho, apesar de 

considerar que tinha uma volumetria exagerada em termos de fogos de habitação, afirmou mais uma vez que não 

pertencia a Assembleia Municipal aquando da votação e aprovação da parceria e portanto não tinha ajudado a tomar 

aquela decisão, não querendo isto dizer que fosse necessariamente contra, até porque não tinha nada contra a 

parceria, pois era favorável a que as parcerias fossem feitas dentro do espírito que o Eng. Carlos Martins tinha 

sugerido que se fizesse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as Contas de Gerência. --------------------------------------- 

------- Realizada a votação, as Contas de Gerência foram aprovadas com 25 votos a favor e 7 Abstenções -------------- 

------- PONTO CINCO – AUTORIZAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DOS ACTOS 

PRATICADOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor Presidente da Assembleia reconhecendo que tinha algumas dúvidas a sobre se deveria permanecer a 

presidir a Assembleia no ponto em discussão, uma vez que, o que estava em causa, tinha também a ver com a Mais 

Vagos S.A., decidiu, para que não restassem dúvidas, ausentar-se da sala, ficando a presidir a sessão neste ponto o 

primeiro secretário da mesa da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara considerou que o seu despacho era bastante claro mas disponibilizou-se para 

responder a qualquer dúvida que os deputados quisessem colocar. ------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a questão em discussão era de tal maneira melindrosa 

tendo mais que uma vertente e devendo ser tratada com outro cuidado, julgando inclusivamente que o PSD não 

deixaria de solicitar uma comissão de inquérito para clarificar o que se tinha dito e o que se tinha feito, pois o que se 

tinha dito tinha sido diferente do que tinha sido feito. Considerou até que havia questões que a Assembleia 

Municipal não poderia ratificar nem autorizar a ratificação. Revelou que a verdade era que havia algumas confusões 

que se encontravam por explicar, especialmente a razão pela qual, desde Fevereiro de 2007, se vinha dizendo que 

havia uma sociedade composta pela Câmara, por uma entidade empresarial local, por uma entidade regional e por 

duas escolas, quando na realidade o que existia era uma sociedade que tinha a Câmara Municipal, duas associações 

empresariais e duas pessoas em nome individual. Lembrou que a Assembleia Municipal tinha deliberado aprovar a 

constituição da sociedade Mais Vagos S.A mas, como dizia a Lei, deveria ter deliberado os exactos termos em que 

essa sociedade seria constituída. Mas tanto quando lhe tinha sido dado observar só tinha chegado aos deputados de 

então um projecto de clausulado e uma carta que dizia quem eram as entidades que iriam constituir a sociedade e o 

valor do capital da sociedade, tendo sido isto que tinha sido aprovado, ou seja, uma sociedade constituída pela 



Câmara, o NEVA, CEC, EPADRV e Colégio Nossa Senhora da Apresentação, conforme tinha sido aprovado em 

Reunião de Câmara antes de o submeter à Assembleia Municipal, mas a verdade era que o que tinha sido 

consumado não era o que tinha sido aprovado, tendo-se feito outro contrato na circunstância em desrespeito por 

aquilo que tinha sido decidido. Considerou até que quem tinha outorgado o contrato, o Presidente da Câmara, não 

tinha poderes para o fazer naquelas condições, pois estando o senhor Presidente da Câmara autorizado a constituir a 

sociedade com aquelas entidades não o poderia ter feito com outras. Reconhecendo que a sua intervenção era 

politica, lamentou alguma incorrecção que pudesse estar a incorrer do ponto de vista formal, pois não tinha 

formação jurídica. Considerando que lhe parecia interessante que os deputados pudessem ter acesso às actas do 

NEVA e do CEC para saberem exactamente o que essas entidades tinham decidido constituir e com que entidades. 

Dando alguns exemplos, afirmou que havia outras questões para resolver, considerando que se deveria fazer todos 

os possíveis para não prejudicar o desenvolvimento do concelho, mas que isso não poderia acontecer sem que se 

munissem das ferramentas, dos pareceres e dos entendimentos das pessoas com maior qualidade e obrigação, para 

que pudessem prestar um serviço à Câmara, para que não se estivesse a constituir um gigante, que se esperava viesse 

a ser muito importante para o concelho, mas que tivesse pés de barro. Concluiu dizendo que os órgãos do município 

deveriam parar por aqui, esperar para pensar e reunir melhores elementos, propondo que se deveria criar uma 

comissão de acompanhamento desta matéria. Considerou que não se deveria tomar qualquer posição de ratificação 

ou não, nesta Sessão da Assembleia, afirmando que se deveria estudar melhor a questão de uma forma onde o 

município não pudesse vir a ser prejudicado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido assumiu que tinha as mesmas dificuldades que o deputado Jorge Luís 

Oliveira, em fazer uma interpretação jurídica sobre esta questão, e afirmou que iria fazer uma interpretação politica. 

Fazendo um paraleleismo com esta questão com  um programa na rádio Vagos FM,que se denominava entre o Céu e 

o Inferno, afirmou que o objectivo principal da empresa Mais Vagos transportava o Municipio de Vagos 

directamente para o Céu, devido ao investimento de 200 milhões de euros e à criação de emprego com a 

implementação das empresas, mas também se poderia falar que o Inferno poderia ter entrado para a Mais Vagos, 

considerando que, após leitura do despacho do senhor Presidente, poderia ter havido, eventualmente, uma falha de 

forma na constituição da sociedade, podendo responsabilizar o jurista que fazia o processo de constituição, o notário 

que realizou a escritura, os corpos sociais que faziam parte da Mais Vagos e que deviam fiscalizar estas situações 

em tempo real. Afirmou que a existir alguma irregularidade, teria sido cometida de boa fé e no sentido de pensar em 

primeiro lugar em Vagos, interrogando sobre se o motivo que estava a ser elencado pelo grupo municipal Vagos 

Primeiro, da possibilidade de haver um erro processual na constituição de uma sociedade com o valor patrimonial da 

Mais Vagos, com os benefícios que trazia para o Concelho de Vagos, se valia a pena protelar o pedido do senhor 

Presidente da Cãmara. Respondendo a questão do senhor deputado Jorge Luis Oliveira afirmou que o grupo 

municipal do PSD não iria apoiar a criação de uma comissão de acompanhamento, anunciando que o grupo 

municipal iria ser responsável, votando favoralvelmente a proposta, não alimentando qualquer aproveitamento 

politico desta situação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que o grupo municipal do PSD não conhecia o processo, 

conhecia apenas o que tinha visto do processo, e que estava muito longe de saber o que estava em causa. 

considerando que o grupo municipal do PSD se queria afastar da discussão, afirmou que se iriam arrepender da 

atitude que estavam a tomar, porque era uma atitude política, que não resolvia questões legais nem questões de 

direito. Afirmou que, se o grupo municipal do PSD quisesse trabalhar esta questão em conjunto, o grupo municipal 



Vagos Primeiro estava disponível. Anunciou que se fosse para votar a autorização da ratificação iria votar contra 

justificando com o que tinha dito e mais naquilo que tinha para dizer e que gostaria de explicar numa futura 

comissão de acompanhamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que iriam fazer uma proposta para votação do ponto. 

Questionou o executivo sobre como é que estavam as transferências das acções em nome dos singulares, e para 

quando estava previsto trazer à Assembleia Municipal a versão final do pacto social da Mais Vagos, requerida em 

Novembro de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que em Junho de 2009 tinha vindo à Assembleia 

Municipal um conjunto de documentos que se relacionavam com a autorização para o município participar no 

capital social de constituição da AdRA, tendo sido aprovados e obtida a autorização da Assembleia Municipal para o 

município outorgar a parceria com as Águas de Portugal e outorgar em sociedade anónima juntamente com os 

parceiros que constavam  nas proposta de pacto social e de parceria. Revelou que, por um conjunto de vicissitudes 

que se prendiam com a politica interna, o Município de Ovar tinha chumbado a adesão de Ovar. Afirmou que nunca 

mais este processo tinha vindo à Assembleia Municipal nem à Câmara Municipal apesar de Ovar ter sido afastada 

por essa via e terem sido alterados os estudos, as minutas de contrato, a própria parceria tinha sofrido alterações o 

próprio pacto social proposto para a AdRA tinha sofrido alterações. Afirmou que tinha outorgado, com fundamento 

na deliberação de Câmara e a autorização da Assembleia, a parceria e o contrato. Acontece que os documentos que 

tinha outorgado não eram  necessariamente iguais aqueles que a Câmara e a Assembleia Municipal tinham aprovado 

e autorizado respectivamente. Posteriorrmente e para clarificar definitivamente a situação tinha trazido à Assembleia 

Municipal os elementos definitivos assinados e a Assembleia, depois da autorização que já havia dado, autorizou os 

documentos definitivos, tendo sanado qualquer tipo de vicissitude que houvesse face ao facto de ter praticado os 

actos como os praticou e isto tinha acontecido pela pressa do Governo e das autarquias em realizar o negócio, 

lembrando que nessa altura, na discussão na Assembleia Municipal, ninguém tinha levantado qualquer problema. 

Falando da questão que estava em discussão revelou que era um facto que a Câmara Municipal tinha estabelecido 

um conjunto de contactos para criação de uma sociedade anónima com determinados parceiros onde não estava 

definido nem o pacto social, nem em concreto a participação no capital social, apenas um máximo de 49,9%. 

Lembrou que aquando da discussão dos documentos na Assembleia Municipal para autorização, se tinha discutido 

que poderia haver a possibilidade de entrada de novos parceiros, de acordo com as regras do QREN. Afirmou que, 

de  facto  nunca se tinha equacionado que pudessem  ser os directores, a titulo individual, das instituições de ensino 

a outorgar na respectiva escritura, o que significava que o Presidente da Câmara Municipal, no momento em que 

outorgou o contrato da sociedade, não tinha poderes para aquele acto em concreto, ou seja, aquele acto não tinha 

vinculado a Câmara Municipal de Vagos. Mas que desde Fevereiro de 2007 até há bem pouco tempo ninguém tinha 

dado pelo lapso, dizendo que a situação era idêntica à situação a que tinha referido no incio da sua intervenção 

relativamente à constituição da AdRA, ou seja o documento que tinha outorgado não era o que tinha sido o 

autorizado, pois o acto que tinha praticado não coincidiu com o acto que tinha sido aprovado e autorizado. Revelou 

que face à legislação em vigor ao nivel de código civil, quando o mandatário praticava actos sem poder, só havia 

uma solução: o negócio era ineficaz para a pessoa que representava e só o passava a ser quando o representado 

ratificasse os actos do seu representante, isto é, enquanto não o fizesse todos os actos praticados não eram eficazes. 

Revelou que face à Mais Vagos S.A. ser um projecto de génese municipal, estava à vista o trabalho que tinha vindo 

a realizar e era um projecto que tinha consequências positivas para o municipio de Vagos. Assim tinha entendido 



que a Câmara deveria ratificar os seus actos, tornando todos os actos que tinha praticado no processo eficazes para o 

municipio. Explicou que tinha ido a Assembleia Municipal para autorizar a ratificação que tinha sido praticada pela 

Câmara Municipal, porque se a Câmara Municipal tinha aprovado a participação do municipio numa sociedade, se 

para poder outorgar nessa constituição tinha de obter previamente autorização da Assembleia Municipal, pois era 

competência desta autorizar a participação do municipio numa  sociedade. Então se a Câmara tinha ratificado os 

actos do Presidente da Câmara que participou e outorgou numa sociedade, era óbvio que a Assembleia Municipal 

deveria autorizar essa ratificação como se de um acto inicial se tratasse. Afirmou que do ponto de vista do municipio 

a situação ficava completamente resolvida, revelando que esta solução tinha surgido da jurisprudência da relação de 

Coimbra curiosamente num processo do municipio de Vagos, ainda do tempo do Dr. João Rocha.----------------------- 

--------- A senhora deputada Catarina Oliveira comentando a afirmação do senhor deputado Joaquim Plácido que 

tinha acusado o movimento “Vagos Primeiro” de querer tirar dividendos políticos desta matéria, afirmou que o 

senhor Presidente da Câmara sabia, melhor que ninguém, que a afirmação não era verdade porque senão a questão 

não tinha sido posta no inicio como foi. Reforçou que o movimento não queria prejudicar a Mais Vagos, muito 

menos pôr em causa o futuro da S.A. e muito menos ainda o futuro de Vagos, como outros já tinham posto com 

outros processos que ainda andavam às voltas nos tribunais. Afirmou que tinha muitas dúvidas em relação aquilo 

que tinha lido. Referiu que não era da competência da Assembleia Municipal apenas autorizar a participação do 

município em sociedade mas que também era da competência da Assembleia Municipal fixar as condições gerais 

dessa participação. A Assembleia Municipal em 22 de Dezembro de 2006 deliberou, dando autorização para fazer o 

contrato com duas escolas, uma delas pública, portanto pelo menos o capital ficava 50% público. Para além disso na 

acta nº 23 da Câmara, mais uma vez as condições tinham ficado fixadas e também aí a Câmara só tinha dado 

“autorização” para celebrar o contrato com aquelas entidades, ao contrario do que o senhor Presidente da Câmara 

invocara que se tinha levantado duvidas na Assembleia Municipal e que era apenas um projecto, a deliberação de 

Câmara não tinha dúvidas nenhumas, pois dizia “…nas seguintes condições…”. Concluiu afirmando que tinha 

muitas dúvidas sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Rui Neto afirmou que estava totalmente de acordo com o senhor Presidente da Câmara 

não só no sentido político mas também no sentido jurídico, considerando que a situação, conforme tinha sido 

referido pelo senhor Presidente e pelo senhor deputado Joaquim Plácido, tinha muito a ver com a boa fé e 

obviamente que aquilo que o Presidente teria de intervir naquele negócio, se não tinha um mandato conferido, era 

certo que tinha sido numa situação de total boa fé. Foi no pressuposto que, ainda que não naquele momento,  iria 

decerto reunir depois consenso com uma rectificação, ainda que o acto fosse sempre do interesse do município. 

Afirmou que o que se proponha no ponto era um ratificação e ainda que o negócio tenha sofrido uma modificação, a 

questão era que era possível ratificar, pois o negocio tinha sido claro, até porque existia um conselho fiscal que 

estava lá para fiscalizar e não fiscalizou.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que não estava num tribunal nem numa sala duma faculdade 

de direito, não estando ali para ouvir lições de direito. Afirmou que o que estava em causa não era apenas uma 

questão formal, revelando que tinha visto um contrato, no colegio de Calvão, com o nome do colégio da nossa 

senhora da apresentação, onde as pessoas que olhavam para o documento consideravam que era a copia fiel do 

contrato. Considerou que esta questão se poderia resolver, mas não recorrendo a um acordão da relação. Para 

terminar e afirmando que a saúde não o permitia continuar na Sessão, revelou que se houvesse uma votação de 

imediato, votaria contra, senão teria de se ausentar, afirmando claramente que não estava a fugir de nada.-------------- 



--------- O senhor deputado Joaquim Plácido respondendo à senhora deputada Catarina Oliveira afirmou que não 

tinha falado do movimento Vagos Primeiro. Não deixando passar em claro a afirmação do senhor deputado Jorge 

Luís Oliveira quando disse que o grupo municipal do PSD não conhecia o processo das Mais Vagos, considerou que 

as palavras ditas daquela forma o deixavam triste pois não aceitava lições de ética nem do conhecimento do 

deputado Jorge Luís Oliveira ou de qualquer outra pessoa. O grupo municipal do PSD apresentou à mesa uma 

proposta para votação e deliberação para este ponto, que consistia no seguinte: “ O grupo municipal do PSD ao 

abrigo do regimento desta Assembleia propõe votar e deliberar a seguinte proposta sobre o ponto 5 da ordem de 

trabalhos – Autorizar a Câmara Municipal a ratificar os actos praticados pelo seu representante na S.A. Mais 

Vagos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira apresentou um requerimento à mesa, para que a proposta apresentada 

pelo grupo municipal do PSD fosse votada imediatamente sem lugar a discussão, pois considerava que já se tinha 

discutido a matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi colocado a votação o requerimento apresentado pelo senhor deputado Jorge Luís Oliveira. ------------------ 

-------- Realizada a votação o requerimento apresentado pelo senhor deputado Jorge Luís Oliveira foi recusado com 

7 votos a favor e 25 votos contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira, justificando-se à mesa, retirou-se da sala. --------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara considerou que estar a especificar na proposta de deliberação a empresa Mais 

Vagos era estar a restringir a um acto que depois poderia levantar problemas, afirmando que a proposta devia ser 

mais simples. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido em nome do grupo municipal do PSD informou que tinha reformulado 

a proposta que tinha entregado à mesa da Assembleia e que agora consistia em “ A Assembleia Municipal autorize a 

ratificação pela Câmara Municipal pelos actos praticados pelo seu Presidente”---------------------------------------------- 

-------- Foi colocada a votação a proposta apresentada pelo grupo municipal do PSD. -------------------------------------- 

-------- Realizada a votação a proposta apresentada pelo grupo municipal do PSD foi aprovada com 26 votos a favor, 

3 votos contra e 2 abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O grupo municipal Vagos Primeiro informou a mesa que pretendia entregar uma declaração de voto, não o 

tendo feito até ao fim da sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------O senhor Presidente da Assembleia tomou o seu lugar na mesa. ------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia informou a Assembleia, que de acordo com a incumbência com que tinha 

ficado em resolver o problema relativamente ao método seguido para escolher os representantes na CPCJ, por 

indicação do porta voz do PSD e não por razões legais, tinha decidido utilizar o metodo de D´Hondt.-------------------- 

--------- Não havendo público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda secretária 

para a leitura da minuta da acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- De imediato a Segunda Secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


