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ATA Nº20 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 
13 de abril de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Aos treze dias do mês de abril de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos 

senhores Manuel Marcelino dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte 

agenda de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------ 
------Ponto único – Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga – Adesão do Município de 
Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da 

Rocha Nunes de Oliveira, e Sérgio Manuel da Silva Freire, eleitos na lista do movimento VAGOS 

Primeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, Carlos 

Augusto da Silva Francisco, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de Fátima da Cunha Coelho 

Moço, André de Jesus Pinho, Rui Manuel de Almeida Neto, Tony Richard Almeida e Francisco José 

Ferreira São Marcos, eleitos na lista do Partido Social Democrata; --------------------------------------------------- 

------Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Cláudio André 

dos Santos Curto, Santa Catarina; Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos; Fernando 

Julião, Santo António de Vagos; João Carlos Regalado Loureiro, Soza e Maria Fernanda Oliveira, Ouca.  

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhores Leane Silva 

Leite; Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira e Susana Maria Costa Reis em substituição de 

Joaquim António Pires Plácido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o senhor deputado Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas, o senhor 

Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira e a senhora deputada Susana Gravato representada pela senhora Maria Teresa 

Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: O presidente da câmara, Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Albina Maria de Oliveira Rocha, Silvério Rodrigues 

Regalado e Marco António Domingues. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo a discussão o ponto único, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no 

dia 27 de março de 2012, à discussão da assembleia: ---------------------------------------------------------------- 
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------Ponto único – Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga – Adesão do Município de 
Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara municipal e começou por referir que neste 

momento não há muito mais a dizer sobre este assunto, apenas algumas dúvidas a esclarecer se elas 

surgirem da parte dos senhores deputados. Este ponto já foi agendado, já se ter discutido a questão, ter 

sido tomada uma deliberação que em princípio responde a tudo ou àquelas que eram as principais 

preocupações aqui manifestadas na assembleia municipal e na câmara municipal, e por força disso, e 

apesar da deliberação, se suscitarem algumas dúvidas os senhor presidente está ao dispor para as 

esclarecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que, tal como foi 

dito pelo senhor presidente, desta vez os membros da assembleia estão bem documentados sobre o 

assunto, pelo menos tanto quanto possível, e o grupo municipal Movimento Vagos Primeiro decidiu que 

não tem que se opor à adesão do município de Vagos à Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga e 

consequentemente ratificar a alteração dos estatutos, ou seja, os novos estatutos nos exatos termos 

propostos e já aprovados em reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e informou de que o grupo 

municipal do PSD também irá votar em conformidade com a deliberação da câmara, que foi aprovada 

por unanimidade, atendendo a que foram esclarecidas todas as dúvidas. ------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e clarificou que a assembleia municipal irá 

deliberar nos termos que estão na última parte da deliberação da câmara municipal e que é autorizar o 

município de Vagos ao Sistema Regional do Carvoeiro, a autorizar a integração na Associação de 

Municípios do Carvoeiro/Vouga e autorizar ser parte no contrato de concessão que hoje existe entre a 

Associação e a Águas do Vouga. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que existe um ponto 

único na ordem de trabalhos “Associação de Municípios do carvoeiro/Vouga – Adesão do Município de 

Vagos” e a adesão do município faz-se pela sua aprovação e pela aprovação dos estatutos, 

competências da Assembleia Municipal. Entretanto, há uma outra questão que o senhor presidente quer 

introduzir num ponto novo da ordem de trabalhos, porque não consta desta, que é a aprovação de uma 

concessão da entidade Associação de Municípios do Carvoeiro. Esta é uma outra questão que não é da 

competência da assembleia municipal mas da exclusiva competência da assembleia intermunicipal, que 

é um dos órgãos da Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga, e portanto não pode ser aqui 

discutida nem votada. Nos termos da legislação em vigor a assembleia municipal de Vagos não tem 

competência para aprovar a concessão de um sítio onde ainda nem sequer se aderiu: a concessão de 

um serviço público por uma entidade à qual só agora se vai aderir. Concluindo: primeiro não pode ser 

votada porque não consta da ordem de trabalhos, e isto é uma assembleia extraordinária agendada para 

este efeito, e segundo a aprovação da concessão de serviços públicos da Associação de Municípios do 

Carvoeiro/Vouga é da exclusiva competência da assembleia intermunicipal nos termos do artigo 15º dos 

estatutos daquela entidade onde só agora o município de Vagos irá entrar. ---------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da câmara esclareceu que o que foi submetido à assembleia municipal, em 

função do parecer da câmara municipal, foi um parecer à integração do município de Vagos na 

Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga, adesão ao Sistema Regional e à proposta de contrato de 

concessão, com a modificações constantes de aditamento, e aos estatutos desta associação, com as 

alterações propostas. A câmara deu parecer favorável e compete, agora, à assembleia municipal 

autorizar. É isso que consta da minuta que foi enviada e que faz parte dos documentos que foram 

remetidos pela primeira vez pela Associação e pela Águas do Vouga: o ponto 1.3 – “apreciar e aprovar o 

aditamento ao contrato de concessão”, porque apesar de o município de Vagos não participar no 

contrato inicial de concessão, neste momento, tem de se decidir se se aceita integrar essa concessão ou 

não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís disse apenas quer que na assembleia municipal de Vagos se 

cumpra a lei e os regulamentos e o regulamento permite discutir uma questão diferente da adesão, e não 

tem nada a ver a adesão com a concessão, porque a concessão pode fazer-se com a adesão do 

município ou não. Aliás, a concessão foi feita e agora o que está em causa é uma prorrogação, e 

portanto o senhor Jorge Luís não vê razão nenhuma para que isso tenha alguma implicação na adesão 

dos municípios e há uma coisa que é verdade é da exclusiva competência da assembleia intermunicipal, 

nos termos da alínea h) do artigo 15º dos estatutos que rege a Associação de Municípios do Carvoeiro, 

aprovar as concessões de serviço público que é do que se trata. Se é da exclusiva competência de um 

órgão não pode ser de outro. Contudo, se esta assembleia decidir votar sobre uma assunto que não 

consta da ordem de trabalhos e com isso criar mais um problema não vai ser o senhor deputado que vai 

contrariar o sentido voto dos restantes membros. Agora, façam-no de uma forma separada porque o 

grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro está na disposição de aprovar a adesão do município de 

Vagos à Associação do Município do Carvoeiro/Vouga e a ratificar os estatutos mas não têm de se 

intrometer na questão da concessão e por isso votam uma e não votam a outra. Aqui trata-se de uma 

questão de legalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que provavelmente 

deveria ter sido transcrito o que está escrito no ponto tal como está da ata da reunião de câmara 

extraordinária que foi aprovado, por unanimidade. Como este ponto já vem de outra assembleia 

municipal o senhor deputado entende que não há dúvidas nenhumas do que é que se está a aprovar. No 

entanto, se a assembleia entender votar separado o grupo municipal irá votar, de qualquer maneira, a 

favor destas duas, porque foi isto que foi trabalhado e apresentado anteriormente e é isto que está, em 

questão independentemente de ter sido transcrito ou não para a convocatória. ----------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou de que irá votar-se, se assim o entenderem, 

a adesão de acordo com o que está na ordem de trabalhos e se o grupo municipal do PSD entender 

votar em separado a outra parte por parte da mesa da assembleia não há inconveniente nenhum, 

submete-se a votação e se esta for maioritária, obviamente, será aceite. ------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Jorge Luís usou da palavra para e referiu de que a mesa não pode aceitar 

porque a ordem de trabalhos de uma assembleia extraordinária não pode ser alterada. ------------------------ 
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------ O senhor presidente da mesa sugeriu interromper a sessão por cinco minutos para o grupo 

municipal do PSD trocar impressões e decidir o que fazer. -------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado, e porta-voz do grupo municipal do PSD, Juan Carlos Martins referiu que não há 

necessidade de interromper porque, também, é de opinião de que não pode ser votado em separado e 

há uma ordem de trabalhos que não pode ser alterada. Considera que não altera rigorosamente nada se 

votarem como está, uma vez que é da competência do senhor presidente da câmara todas as decisões 

depois da adesão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que não entende porque é que o grupo 

municipal do PSD insiste em votar o que não deve, insiste em fazer com que a assembleia municipal 

incorra em irregularidades e insiste em meter a “foice em seara alheia”, porque aprovar a concessão é 

uma competência em exclusivo da assembleia intermunicipal que é composta por três membros de cada 

câmara municipal dos oito concelhos que aderirem à associação. O PSD excluísse de uma votação que 

permitiria uma unanimidade na adesão do município de Vagos porque o Movimento Vagos Primeiro não 

pode votar o assunto nas condições sugeridas. Se for para votar nos termos referidos pelo senhor 

presidente da câmara o Movimento não vota favoravelmente. ---------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Juan Carlos retomou a palavra para esclarecer que o senhor deputado Jorge 

Luís não entendeu nada do que foi dito. O que o deputado Juan Carlos disse foi que o que está no ponto 

é para votar, e não pode ser alterado, e que é a adesão do município de Vagos e referiu que, tal como o 

deputado Jorge Luís disse, e tem razão, é depois da competência do presidente da câmara decidir o 

resto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que com a adesão do 

município de Vagos à Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga há uma alteração dessa 

assembleia intermunicipal que decide. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que a proposta apresentada não vem 

da câmara municipal mas sim do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Carvoeiro/Vouga 

(AMCV), redigida em conformidade com as Águas do Vouga, e uma coisa é a AMCV lançar um concurso 

de concessão obtido o consenso e a aprovação da assembleia intermunicipal, e outra coisa, 

completamente distinta, é, neste preciso momento em que este contrato já existe, haver municípios que 

se integrem nessa concessão. A Águas do Vouga nesse contrato e nesse concurso vinculou-se a 

fornecer água aos municípios que constituíam a AMCV e agora vai ter que fornecer água a Vagos e 

Oliveira do Bairro que são dois municípios novos. E portanto, o que está aqui em causa, e não é o 

presidente da câmara que o diz mas sim os juristas da AMCV e da sociedade que viram isto, é que os 

órgãos da Autarquia devem autorizar a adesão ao sistema, devem autorizar o município a integrar-se na 

AMCV e autorizar a entrar no contrato de concessão, porque senão o município de Vagos não entra. E é 

esta a proposta que eles apresentam para o município e os órgãos autárquicos deliberarem, porque se 

assim não fosse eles colocariam só deliberar sobre a adesão e só sobre a integração e não sobre, tal 

como faz parte da minuta que foi enviada para deliberar, o aditamento ao contrato de concessão, ou 

seja, para permitir que no âmbito de uma concessão seja fornecida água ao município porque a entidade 
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que hoje tem esse direito é a Águas do Vouga e não a AMCV. Esta é a interpretação feita pelo senhor 

presidente de acordo com a documentação que lhes foi enviada pela AMCV. ------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que a AMCV que enviou a 

documentação podia incluir nesta proposta o que bem entendesse só que a assembleia apenas deve 

decidir sobre aquilo que lhe compete e a adesão às Águas do Vouga do município de Vagos permite-lhe 

ser um membro de pleno direito nas Águas do Vouga, numa percentagem que aqui está estabelecida e a 

partir daí, está nos estatutos, usufrui dos mesmos direitos que usufruem os outros. A concessão é outra 

coisa e o que acontece é que esta está quase a acabar e tem de ser prorrogada e é para continuar a 

fazer-se através de uma entidade e quer-se que continue a ser a Águas do Vouga S.A. e não se quer 

fazer concurso público tentando “arranjar-se umas muletas” nas assembleias municipais. Aliás, já houve 

sítios onde a questão foi levantada, por municípios que até já fazem parte da AMCV, do ponto de vista 

da legalidade, ou seja, de fazer essa prorrogação de concessão por mais dez anos sem concurso 

público. O senhor deputado referiu, também, de que o senhor presidente da câmara sabe perfeitamente 

que a partir do momento que o município seja membro da AMCV quem tem competência para decidir da 

concessão é a tal assembleia intermunicipal, da qual o senhor ou a vice-presidente e mais dois 

vereadores da câmara farão parte. O município não tem que aderir aos negócios das Águas do Vouga 

que é uma sociedade privada tem que aderir sim àquilo que lhe proporciona a AMCV e não ao negócio 

que esta tem com uma sociedade privada. A assembleia municipal autoriza o município a aderir e decide 

ratificar os estatutos porque lhe compete, nos termos da constituição, mas a concessão é um assunto 

que não lhe compete deliberar sobre ele. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado João Carlos Loureiro e referiu que o grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro está de acordo, e foi aprovado por unanimidade na reunião de 

câmara a ata onde foi discutido este assunto, em que se aprove o ponto como está na convocatória 

desta sessão da assembleia municipal que vem na sequência da aprovação feita em reunião de câmara 

e na sequência do pedido da AMCV que solicitou a adesão. Neste caso, entende o senhor deputado, 

deve a assembleia deliberar a adesão do município assim como a aceitação dos estatutos e na 

sequência da deliberação da reunião de câmara municipal de 27 de março de 2012. Assim sendo, o 

senhor João Carlos propõe que seja acrescentado ao título do ponto – Adesão do Município de Vagos à 

AMCV, nos termos da deliberação da câmara municipal de 27 de março de 2012. ------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu que o Movimento não está de acordo. O Movimento 

Vagos Primeiro estará de acordo em deliberar sobre a adesão do município de Vagos à AMCV e, 

nomeadamente, ratificar os estatutos da associação que é aquilo que a lei lhes permite, porque o resto 

não é da competência desta assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado João Carlos Loureiro sugere que a mesa coloque o ponto a votação 

tal como está acrescentado a deliberação da reunião de câmara e assim ficará o assunto resolvido. ------- 

------ O senhor Jorge Luís não concordou porque, no entender dele, não há “um ponto assim como está” . 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que apenas 

depois do município de Vagos pertencer a esta entidade, a AMCV, onde estará representado pelo 

senhor presidente da câmara, ou quem o substitui, aí irá, se assim o entender, aceitar aprovar esta 
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concessão, mas apenas aí. E, por isso, não cabe a esta assembleia estar a discutir este assunto nem 

aprovar esta questão. A lei é muito clara, o regime jurídico do associativismo municipal diz que os 

estatutos devem definir as competências dos órgãos da associação das associações de municípios. Nos 

estatutos desta associação, o ainda em vigor e não este que foi entregue aos deputados, prevê no artigo 

15º alínea h) que “é da exclusiva competência da assembleia intermunicipal deliberar e autorizar a 

concessão de serviços públicos” e é isto que está aqui em causa. Esta concessão não tem 

absolutamente nada a ver com as assembleias municipais e por isso a única coisa que esta assembleia 

municipal tem que aprovar, e que o Movimento aprovará, é a adesão à AMCV e ratificar os estatutos, 

porque não ratificando os estatutos não se aprova a adesão. Se assim for o Movimento está 

completamente de acordo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado João Carlos Loureiro interveio para referir que se o município vai aderir a uma 

sociedade é óbvio que se aceitam as condições que regem essa mesma instituição, ou seja, se o 

município vai aderir aceita os estatutos, aceita as regras e aceita como vai ser concessionada, portanto 

aceita tudo. O que se está aqui a deliberar, e que é o fundamental é a vontade expressa ou não do 

município de Vagos em aderir à AMCV. Tudo o resto ter-se-á de aceitar, ou seja, todos os regimentos e 

todos os estatutos que já regem aquela entidade.-------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, retomou a palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que aqui não há 

dúvidas nenhumas, uma vez que, aqui só há um ponto a aprovar que é o que está na ordem de 

trabalhos e é isto que se tem de votar, não havendo mais nada a acrescentar. A proposta é submeter o 

ponto a votação tal qual como está. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís esclarece que se votarem apenas a adesão do município 

de Vagos à AMCV tal com está no ponto da ordem de trabalhos é insuficiente e assim sendo propõe 

uma proposta de deliberação:“ A assembleia municipal de Vagos reunida em sessão extraordinária no 

dia 13 de abril de 2012, com a ordem de trabalhos – Associação de Municípios do Carvoeiro – Adesão 

do Município de Vagos - delibera autorizar o Município de Vagos a aderir à Associação de Municípios do 

Carvoeiro e consequentemente ratifica os respetivos estatutos”.------------------------------------------------------- 

------ Prestados que foram todos os esclarecimentos, o senhor presidente da assembleia municipal 

submeteu o ponto à votação tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade, de acordo com a proposta 

de deliberação feita pelo grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro. ------------------------------------------ 

 ------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao segundo 

secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será devidamente assinada pelos membros da mesa. -------------------------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 
------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 
------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


