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ATA Nº30 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 30 de 

abril de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, no salão 

nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob a 

presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos senhores Manuel Marcelino 

Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: ---------------- 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”; ----------------------------------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE UM PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/90 – OUCA; ----- 

------ PONTO SEIS: CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS – RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS; ----------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012; ----------------------------------------------------------------- 

------ PONTO OITO: CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO 

PARA OBTENÇÃO DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. -------------------------------------------------  

----- Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Manuel Silva Freire, Susana Maria Ferreira Gravato e Catarina da Rocha Nunes de Oliveira eleitos na 

lista do Movimento VAGOS Primeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Rui Manuel de Almeida Neto, Madalena 

Marques Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima Moço, Paulo Alexandre Santos, 

José António Ferreira e Francisco São Marcos e eleitos na lista do Partido Social Democrata; --------------- 
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------ Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Gonçalves, Fonte de Angeão; Licínio Custódio Ramos, Covão do 

Lobo; Silvério Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, 

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

Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Paulo Ricardo 

Corticeiro de Sousa Moreira e André de Jesus Pinho. -------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Tony Richard Almeida, representado 

pelo senhor Evangelista Gadelho, Manuel José Ferreira Bogalho representado por Manuel Oliveira 

Pimentel Nogueira e Carlos Alberto Soares da Costa Pereira representado por António Bodas. ------------- 

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

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Silvério Regalado, Albina Rocha, Bruno Rocha e 

Marco Domingues. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a ata da sessão de 28 de 

fevereiro de 2013 tendo esta sido aprovada com uma abstenção, do senhor deputado Francisco José 

Ferreira São Marcos, e a ata da sessão de 22 de março de 2013 aprovada com duas abstenções, dos 

senhores deputados Jorge Luís Oliveira e Evangelista Gadelho. ------------------------------------------------------ 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da assembleia municipal, no período compreendido 

entre 28 de fevereiro e 30 de abril de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à correspondência recebida o senhor presidente da assembleia informou de que a 

assembleia distrital de Aveiro voltou a enviar uma convocatória para uma reunião que não se realizou, 

aliás, como todas as outras. O senhor presidente já se havia pronunciado acerca desta entidade, ou 

seja, convoca para as reuniões e estas nunca se realizam e deixou um reparo: o concelho de Vagos não 

tem só como representante na assembleia distrital o presidente da assembleia municipal tendo mais dois 

representantes que nunca lá foram vistos. O distrito de Aveiro tem dezanove concelhos e só estavam 

presentes seis e Vagos só estava representado pelo presidente da assembleia municipal. Para que a 

assembleia tenha conhecimento o senhor presidente estava presente e o nome que está na convocatória 

é Jorge Camarneiro. A assembleia distrital não reúne há oito anos e isto não seria grave se não tivesse 

património. É um facto que a assembleia distrital cedeu as instalações que lá estão à CIRA de forma 

gratuita e não se sabe quem é que assinou o protocolo, pelo menos o senhor presidente da assembleia 

municipal de Vagos não sabe, porque os representantes da CIRA são onze concelhos e a assembleia 

distrital representa dezanove. Com tudo isto quis dizer que é lamentável que haja instituições que não 

têm representação e devia-se, e dirigiu-se ao senhor presidente da câmara e ao representante dos 

presidentes de junta de freguesia, numa próxima reunião escolher uma mesa porque quem está a 

convocar herdou o cargo do Dr. Santos Sousa que entretanto deixou de ser presidente de câmara e 
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quem o foi substituir é que está neste momento a fazer convocatórias e não se sabe mandatado por 

quem, e isto não faz nenhum sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 

regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica a falta dada pela senhora deputada Susana Maria Ferreira 

Gravato à sessão de 22 de março de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente da mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra a senhora Dulcínia Sereno, presidente da junta de freguesia de Santo 

André de Vagos e esclareceu que foi convocada duas vezes para a reunião da assembleia distrital 

esteve lá numa, que não se realizou porque não havia quórum, e na outra enviou um e-mail a informar 

de que não poderia estar presente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e começou por fazer a projeção de 

umas imagens de um caminho, pertencente à câmara municipal, por detrás das bombas com acesso à 

Quinta do Ega. O senhor deputado ficou surpreendido à tempos quando, no âmbito de uma caminhada, 

passou por este caminho e viu um conjunto de carros danificados ali abandonados com depósitos a 

verter para o pinhal. Pelos vistos os carros estão ali há imenso tempo neste estado lamentável e isto é 

grave, porque ainda por cima o caminho é da câmara municipal. A segunda questão que colocou 

prendeu-se com a saída da vereadora Cláudia Oliveira e as declarações que fez ao jornal O Ponto, de 

03 de abril de 2013, e leu um excerto em que ela referiu o seguinte: “ Os seus objetivos não haviam sido 

concretizados devido à conjuntura, à falta de dinheiro e à disponibilidade dos restantes colegas para 

aceitar as ideias. Tudo o que tinha proposto e estava em andamento foi absolutamente banido por causa 

da antipatia que desenvolveram comigo … considero este ato pouco ético e pouco profissional e que 

nada valoriza o município … relativamente à agenda cultural do concelho há um vazio enorme e 

percebe-se que não há propriamente um programa pensado nem um projeto cultural estruturado.” A 

questão colocada prendeu-se com o intuito de saber como é que o executivo vê o trabalho da vereadora 

e como é que vê as críticas da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira apenas para felicitar o 

Museu do Brincar, e todos os seus dirigentes, pelo seu primeiro aniversário. -------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e começou por fazer uma 

observação, ou seja, quando se aprovou, aqui nesta assembleia, o plano diretor municipal (PDM) ficou 

um pouco surpreendido com a ligação da via que antigamente ligava as zonas industriais da MOTA à 

zona industrial de Vagos. Este seria um eixo que pressuponha que tivesse continuidade para a A25 e 

depois para a A17, em Sanchequias, ou no nó das Cabeças Verdes e em termos de planeamento foi 

tirado esse nó que estava articulado com o PDM de Ílhavo. Entretanto, lançou-se a variante poente da 

vila, como via alternativa à EN109, na zona da Gafanha da Boa Vista sem ela ter uma articulação 

consentânea com o PDM de Ílhavo de então. A verdade é que o PDM de Ílhavo vai estar à discussão, 
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tendo o senhor deputado já assistido a algumas exposições públicas do que está em fase final de 

aprovação e ficou muito surpreendido porque a dita ligação entre a zona industrial da MOTA, a zona 

industrial de Vagos e o nó de Sanchequias passou para o caminho florestal nº1. No PDM de Ílhavo ele 

está consignado no caminho florestal nº1 com a dita ponte a sul da Costa Nova no terreno da Gafanha 

do Carmo, ou seja, na área do concelho de Ílhavo. E, depois, “despeja” o trânsito por e simplesmente no 

limite do concelho, e portanto não existe no PDM de Vagos nenhum tipo de engate nessa zona, e depois 

também não tem nenhum tipo de engate na variante poente da vila de Vagos. O senhor deputado 

entende que as zonas industriais são importantes para os dois concelhos, sendo que ílhavo está ligado à 

A25, e todo o trânsito será canalizado para lá, e todo o trânsito que vem para sul vai no futuro escoar por 

ali e entroncar no alcatroamento que o município de Vagos fez no caminho florestal nº1. Isto, de facto, é 

preocupante porque devia ter havido uma articulação como houve nas anteriores versões do PDM de 

Ílhavo e Vagos. Esta via algum dia vai ter de ser feita, de uma forma ou de outra, a ligação sul do Porto e 

das zonas industriais ao sul ou ao nó das Cabeças Verdes ou ao nó de Sanchequias, só que enquanto 

os PDM’s não se articularem isto vai estar cada vez mais longe. O senhor deputado gostaria que a 

câmara lhe dissesse o que é que eventualmente pensa fazer e se tem alguma ideia em relação a isso, 

porque isto é uma preocupação importante. A determinada altura, entre 1999/2000, quando estava 

prevista a variante sul do Porto, chegou a tentar-se que houvesse uma articulação entre as câmaras de 

Ílhavo, Vagos e Mira para fazer do caminho florestal nº1 a tal via variante sul. Os autarcas da altura 

chegaram a reunir mas depois não se chegou a acordo porque não houve grande solidariedade, uma 

vez que aquela via tinha muito comprimento no concelho de Vagos, algum comprimento no concelho de 

Mira e pouco no concelho de Ílhavo. Não houve entendimento mas era importante que se definisse uma 

estratégia para essa via, porque no futuro, e hoje já acontece, a zona industrial de Vagos morre um 

pouco com a falta dessa via, acaba mesmo por abafar a zona industrial do Fontão. Entretanto, o senhor 

deputado perguntou ao senhor presidente da câmara qual o ponto de situação, sabendo que foram 

lançados a concurso o POLIS na zona do Rio Boco e na zona do canal de Mira. Concluindo, não quis 

deixar de partilhar outra preocupação, que já tem vindo a ser referida nesta assembleia, e que tem a ver 

com as reposições dos pavimentos após as obras na rede saneamento e na rede de águas, porque o 

senhor deputado é de opinião que Vagos vai ficar com um problema para resolver décadas e ter-se-á de 

arranjar alguma forma de a ADRA garantir essas reposições serão reparadas convenientemente. As 

reposições não são bem feitas e, portanto, se não se arranjar uma forma de as garantir no futuro Vagos 

fica com um problema para muito tempo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e felicitou o Museu do 

Brincar, que é um alto representante da cultura em Vagos e faz parte da agenda cultural deste concelho, 

e a câmara municipal pelo evento CULTURALIDADES e solicitou uma pequena avaliação, por parte do 

executivo, de como decorreu. Entretanto, deixou uma chamada de atenção, e indo ao encontro do que o 

senhor deputado Rogério disse, em relação ao estado das estradas no concelho de Vagos, 

principalmente a zona sul onde se assiste a uma degradação completa das estradas que já põe em risco 

a vida das pessoas. Há dias houve um acidente em Fonte de Angeão, um carro novo bateu num buraco, 

disparou os airbags e uma criança de oito anos ficou completamente desfigurada tendo de ser operada a 
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uma vista porque a cristalina ficou deslocada. Estas situações já são uma preocupação há bastante 

tempo mas nunca é demais realçar que é a vida das pessoas que está em risco. -------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e deixou os parabéns ao Museu 

do Brincar, e ao êxito que tem sido para o panorama cultural do concelho de Vagos, ao 

CULTURALIDADES, e deixou uma justificação pública porque por motivos atendíveis não pode estar 

presente na inauguração mas depois fez uma visita ao local e ficou a saber que correu tudo muito bem e 

isto é uma prova que se podem fazer coisas interessantes sem gastar muito dinheiro, embora pudesse 

ter outro tipo de desenvolvimento. Entretanto, fez uma chamada de atenção ao “cemitério de 

automóveis”, aqui referido pelo deputado Sérgio Freire, e já não é a primeira vez que se fala, aqui, deste 

assunto. Aliás, da primeira vez que se falou, neste local, era mais abaixo e estava escondido na vala, na 

água, agora veio mais para cima e não deixa de ser uma molhada de latas velhas que não deixa de ter 

produtos perniciosos, quanto mais não seja a degradação dos materiais que lá estão é seguramente 

nociva e devia de haver forma, ou terá de haver forma, de a câmara municipal fazer dali desaparecer 

aquela lixeira que nada tem de benéfico, antes pelo contrário. O senhor deputado deixou uma saudação 

à associação de municípios do Carvoeiro por ter feito chegar as contas, ao contrário de uma empresa 

que nasceu em Vagos e que a câmara detém 49% do capital mas nunca informou esta assembleia das 

contas e fica-se sempre com alguma preocupação, porque está-se a falar de uma empresa que é detida 

a 49% pelo município e é do interesse geral, e sobretudo da assembleia municipal. Esta empresa pode 

não ter nas suas contas impacto relevante para o município mas tem seguramente a sua atividade e o 

seu desenvolvimento importância para os autarcas e para a população do concelho de Vagos e sobre 

essa matéria a câmara nunca diz nada. E já agora, associada a esta questão, o senhor Jorge Luís 

manifestou alguma preocupação que vem crescendo a propósito da quantidade de terrenos que foram 

adquiridos na freguesia de Soza, para a zona industrial de Soza. Já se fizeram pagamentos avultados de 

sinais e haverá, seguramente, um valor ainda mais avultado para pagar e o senhor deputado quer saber 

se, pelo menos, há ideia de que as pessoas que fizeram ali os seus contratos de promessa de compra e 

venda venha a ter escrituras feitas brevemente e venham a ser pagas pela venda dos terrenos. Começa 

a surgir cada vez mais essa preocupação e às vezes é-se questionado e não há informação nenhuma 

para poder esclarecer as pessoas. Outra questão abordada pelo senhor Jorge Luís teve a ver com o 

trânsito em Vagos e a única coisa que, e apesar de ainda não estar legalizada por não estar aprovada 

em reunião de câmara, parecia estar bem feita, e que se ouviu muita gente louvar, foi passar a rua da 

Senhora a sentido único. Entretanto, voltou atrás, ao fim de algum tempo, por pressão, seguramente, de 

alguns moradores, mas às vezes é preciso desagradar às pessoas para se fazer alguma coisa bem feita, 

e aquilo que estava bem feito passou a estar novamente mal feito e continua a estar ali uma curva que é 

uma autêntica ratoeira, até porque se mantêm lá carros estacionados. Já era tempo de se começar a pôr 

em prática algumas alterações ao trânsito em Vagos validadas pela comissão de trânsito e homologadas 

pela câmara municipal para ficar em prática de uma forma definitiva e a favor de uma melhor fluidez e 

segurança no tráfego do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara para responder às questões colocadas. 

Relativamente aos carros esta é uma questão que se arrasta já há meia dúzia de anos e são pertença do 
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tribunal judicial de Vagos. Foram objeto de apreensão no âmbito de processos criminais e o estado não 

declarando a perda a seu favor tem que os manter até que haja uma decisão definitiva nos processos 

judiciais. A câmara municipal tem insistido, e já são muitas as vezes em que se insistiu, e a última vez a 

própria CCDR levantou autos à autarquia que fez questão de definir quem eram os proprietários. A 

CCDR não conseguiu, também ela, sensibilizar o tribunal para retirarem os carros e ao fim de algum 

tempo, depois de muitas pressões, quer da CCDR quer da câmara municipal, as viaturas começaram a 

ser retiradas a conta gotas mas neste preciso momento ter-se-á encontrado um fim para este processo 

que se arrasta já há bastante tempo. Quanto à saída da senhora vereadora na altura foi tomada uma 

decisão no sentido de lhe retirar os pelouros que lhes estavam atribuídos, teve um ano e qualquer coisa 

de trabalho na área que lhe estava afeta, a da cultura, que foi objeto de apreciação. Entretanto, a 

senhora vereadora decidiu permanecer na câmara municipal até há uns meses atrás e depois saiur com 

as críticas que entendeu fazer. O senhor presidente respeita muito a posição da senhora vereadora, é o 

entendimento dela, apesar de não partilhar da mesma opinião. E sobre esse assunto, é uma etapa 

encerrada quando a mesma deixou de ter funções no executivo municipal e não falará mais no assunto, 

pois falou o que teve a falar na altura. No que respeita à desarticulação com o plano diretor municipal de 

Ílhavo surge o processo de revisão do plano de pormenor da zona industrial de Vagos. Foi criada uma 

via nova de inserção que as florestas sempre boicotaram. Portanto, em sede de revisão do plano diretor 

municipal de Vagos foram criadas alternativas pelas estradas municipais existentes. Esse projeto de 

ampliação da estrada florestal, para um perfil de onze metros, foi desenvolvido pela AMRia e pelas três 

autarquias de Mira, Vagos e Ílhavo que mais uma vez esbarrou na intransigência das florestas. Ao longo 

deste tempo a autarquia de Vagos, no âmbito do seu plano diretor municipal, conseguiu desafetar o troço 

que está alcatroado, numa primeira fase com a ajuda da SIMRIA e numa segunda fase por iniciativa da 

autarquia. É certo que mesmo assim, e recentemente Ílhavo lançou a concurso o alargamento e 

alcatroamento desde o município de Vagos até à A25, têm sido muitas as dificuldades e os entraves 

colocados pela direção geral de florestas, direção geral dos serviços florestais, autoridade florestal 

nacional e, hoje, o ICNF. Talvez daqui a uns anos haverá a consciência plena da necessidade de 

projetar uma via e com a dimensão necessária, resolver os problemas de trânsito das praias e dos 

espaços industriais. O senhor presidente considera que ainda é cedo, pelo menos enquanto do lado de 

Ílhavo ainda não estiver tudo devidamente alcatroado, porque do lado de Mira existem sérias dúvidas 

que as florestas algum dia deixem alcatroar e alargar os caminhos. No que toca à articulação do PDM, 

em revisão, de Ílhavo e o PDM, em vigor, de Vagos relativamente à rede viária prevista não há 

desarticulação nenhuma. Há apenas, e pode chamar-se uma pequena desarticulação, num caminho, da 

qual não existe o projeto porque não se podia ir além dos limites que é o concelho de Vagos, que é o dos 

cavaleiros até à via que vem do polo dois da zona industrial de Mira e encaixa na rotunda na A17. Há um 

pequeno troço com cerca de duzentos/trezentos metros que não está articulado. No que toca a rede da 

Vagos com a rede de Ílhavo ela está toda articulada com a circular, com a marginal e com as estradas 

municipais. Por outro lado, convém chamar à atenção que apesar da articulação em termos de planos de 

ordenamento depois esbarra-se com a desarticulação das entidades que em sede de projeto concreto se 

acantonam nos seus interesses, se acham num círculo e depois indeferem projetos como por exemplo a 
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primeira fase da marginal por causa de cem metros de zona de proteção especial, que são os cem 

metros da curva junto aos automóveis. A estrada está feita, tem um perfil já interessante em terra batida 

mas porque existiam ali cem metros de eucaliptos o ICNF na altura decidiu dar parecer negativo e o 

processo “foi por água abaixo”, apesar de haver uma adjudicação ao Rosas & Construtores para fazer a 

primeira fase da marginal. Portanto, este é o país que temos e com as entidades que temos que em 

sede de ordenamento dão pareceres favoráveis a traçados e depois em sede da apresentação dos 

projetos em concreto dão pareceres negativos. E as marginais de Vagos traçadas e aprovadas no plano 

de urbanização já levaram pareceres negativos demais para que se continue a insistir que sejam 

construídas naquele traçado. Provavelmente, na próxima revisão do PDM será necessário equacionar 

com essas entidades que traçados é que querem para as marginais e para as circulares de Vagos. No 

que toca ao POLIS seguiram para concurso: a requalificação da quinta do Ega, cais dos moliceiros, cais 

das Folssas Novas e a zona envolvente das margens do rio Boco e a requalificação Vagueira/Costa 

Nova, da margem ria. Neste momento encontra-se em fase de anteprojeto e em discussão o 

desassoreamento da ria desde a barrinha e mais uma série de canais. O projeto inicial do POLIS 

deduzido em euros seria de dezassete milhões de euros, o POLIS prevê apenas para esse projeto oito 

milhões. Existe uma proposta da empresa que fez o projeto de mais uma vez sacrificar os interesses do 

rio Boco e os interesses do canal de Mira a sul da ponte da Vagueira, do rio Boco a sul da ponte de Água 

Fria. A câmara entendeu ripostar e houve uma reunião com a equipa e com os municípios envolvidos no 

POLIS. No caso do rio Boco era inequívoco a manutenção do projeto cenário um, ou seja, 

desassoreamento quando iria por em causa os projetos aqui referidos. No que toca à dragagem sul da 

ponte da Vagueira até à barrinha de Mira é um facto que terá de haver dragagem. Poderá é não ser com 

a dimensão e com o perfil de canal que estava inicialmente previsto mas o canal de Mira é o canal de 

drenagem da barrinha e dos aglomerados das videiras que todos os anos, quando chove um bocadinho 

mais, andam debaixo de água. A câmara fez sentir a sua posição e entendeu que a haver corte no 

projeto terá de ser um corte proporcional e adequado à tipologia e perfis dos canais. Não faz sentido em 

alguns troços da ria colocar canais com quarenta metros de largura e calados de três metros ou perfis de 

dez metros e calados de metro e meio. Portanto, é preferível dar prioridade a uma hierarquia de 

interesses e sacrificar aqueles esteiros, “canaisinhos” e vales cuja navegação é feita de bateira e não 

mais do que isso. A câmara assumiu o compromisso nessa reunião de refazer todo o anteprojeto no 

sentido de hierarquizar exatamente por canais e assegurar a dragagem onde ela tem de ser assegurada, 

e por isso vai-se aguardar agora pelo projeto final. Entretanto, avançou também já a reposição/reforço do 

Cordão Dunar e, portanto, dentro em breve, finais deste ano, iniciar-se-ão os trabalhos de reformar os 

Cordões Dunares reforçado no seu tardoz. Quanto às reposições já foi solicitada reunião entre a ADRA, 

a câmara municipal e os presidentes das juntas de freguesia afetadas porque esta tem sido uma 

situação extraordinariamente delicada. Esta reunião é muito importante porque continua-se a encontrar 

da parte da ADRA alguma obstaculisação e alguma passividade, que não se consegue compreender, 

relativamente aos dois empreiteiros. Muitos dos problemas passam por uma posição firme da ADRA que 

tem cauções e garantias mais que suficientes para executar e assegurar uma boa reposição e acima de 

tudo assegurar segurança nas zonas intervencionadas e nas zonas em intervenção. Esta situação é 
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inadmissível porque há uma ausência total de segurança, ou seja, há zonas que estão a ser 

intervencionadas e que ao fim de semana deixam de o ser mas isso não significa que não exista um 

mínimo de segurança. Não quer dizer que com isto se consiga evitar aquele tipo de acidentes como o 

que ocorreu e com a gravidade que ocorreu, mas pode ser que atendendo à gravidade do acidente a 

ADRA tome uma posição diferente da que tomou até hoje relativamente a este tipo de obras a fim de se 

dar resposta às inúmeras reclamações que têm sido feitas. Relativamente às contas da MAIS VAGOS 

decorre da alteração legislativa e serão aprovadas em maio e serão dadas a conhecer à câmara 

municipal, ao município acionista, e serão remetidas à assembleia municipal. Quanto aos contratos de 

promessa estes têm sido um problema sério e difícil de gerir. Não há dúvida nenhuma que o valor do 

endividamento assumido com a outorga dos contratos de promessa é elevado, e deu como exemplo a 

última ação que entrou em tribunal contra a MAIS VAGOS para a execução de um contrato de promessa 

por sinal o primeiro contrato de promessa outorgado. O prazo para a execução da escritura que estava 

marcado no contrato era um ano e o promitente vendedor o último documento que tratou está datado de 

2010, sendo o contrato de 2007, e curiosamente quando entrou a ação em 2013 ainda não tinha todos 

os documentos necessários para a instrução da escritura. Há ideia, também, de que as escrituras não se 

fazem só por culpa exclusiva da MAIS VAGOS mas essa não é uma ideia correta, porque existe um 

conjunto de problemas pelo lado do promitente vendedor, que não são pressionadas pela MAIS VAGOS, 

é um facto, não resolvidos atempadamente. Com certeza que haverá muitos que estão em condições há 

bastante tempo para outorgar as escrituras com base nos contratos de promessa outorgados. O que veio 

agravar a situação, sem dúvida alguma, foi o facto de um dos contratos, cuja expressão financeira era 

elevada e onde assentou toda a estratégia de desenvolvimento, ou de execução dos contratos de 

promessa com a MAIS VAGOS, que era o contrato de promessa com a Plafesa e esta decidiu em 

determinado momento não cumprir o contrato. Neste momento, e depois de vários meses em 

negociação, não resta ao município, em alguns aspetos, e à MAIS VAGOS, noutros aspetos, senão 

conduzir para tribunal o contrato e discutir a quem assiste razão. Relativamente à questão da comissão 

de trânsito e à situação da rua da Senhora teve que se voltar atrás por motivos de um conjunto de 

formalidades que tem a ver com a lei, que não se achavam cumpridas, e foi feito sentir, por um conjunto 

de moradores, que aquela deliberação não cumpria esses requisitos. O problema foi analisado, a lei foi 

analisada, assim como a deliberação da comissão de trânsito, e chegou-se à conclusão que eles tinham 

razão no que toca à não verificação de todos os requisitos legais. É óbvio que a comissão de trânsito 

está a funcionar bem e sempre na disponibilidade para condicionar e alterar o trânsito em qualquer uma 

das ruas do município de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que a câmara podia convidar 

esse grupo de moradores, e talvez outros, para ajudarem nas decisões tomadas, porque a câmara 

municipal não liga ao que se diz na assembleia municipal e não tem em conta o que os deputados 

municipais dizem. Essa questão da legalidade já aqui foi trazida pelo senhor Jorge Luís e, aliás, voltou a 

falar nisso na intervenção que fez há pouco, porque todos sabem, e o senhor presidente também sabe, 

que qualquer alteração de trânsito ou colocação de sinais tem necessariamente que passar por uma 

deliberação da câmara municipal e pela afixação dos respetivos editais e só depois é que entra em vigor. 
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Isto, quando se trata de questões locais porque quando se trata de questões a nível nacional está 

regulamentado de outra maneira. Só é lamentável que se façam as alterações para dar razão a um 

grupo de moradores que tem razão do ponto de vista legal mas que não tem razão no resto. ---------------- 

------ O senhor presidente da câmara retomou a palavra e referiu que o senhor vereador Marco 

Domingues faz parte da comissão de trânsito e que pode prestar alguns esclarecimentos sobre o 

assunto, se o senhor presidente da mesa autorizar. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Dada a autorização o senhor vereador Marco Domingues informou de que “não caiu em saco rôto” 

o que foi dito aqui na assembleia municipal. O que acontece é que subsistem algumas dúvidas, mesmo 

internamente, após consultas a pessoas que estão mais por dentro nestas matérias, e para evitar que 

isto aconteça, e até para se dar cumprimento a todos os pedidos de forma correta, pediu-se 

informação/parecer à Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária. Entretanto, até à presente data a 

comissão de trânsito ainda não obteve qualquer resposta e por isso aguarda-se a informação para se 

saber se a comissão de trânsito tem por si só competências para deliberar/validar as decisões tomadas 

em reunião ou se tem sempre de ir a aprovação da câmara municipal. A comissão de trânsito 

reencaminha para reunião de câmara as atas para conhecimento e não há, efetivamente, uma 

deliberação de homologação mas como subsiste esta dúvida, se é necessária ou não essa 

homologação, decidiu-se pedir o parecer. Concluindo o senhor vereador deixou claro que tudo o que é 

dito na assembleia municipal é tido em conta. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara esclareceu que numa reunião realizada na câmara 

foram discutidas um conjunto de alterações, e havia uma ordem de trabalhos dizendo quais eram 

exatamente os assuntos, e foram consideradas um conjunto de ruas onde haveria alterações. No final 

dessa discussão o senhor presidente da junta de Vagos propôs, também, que se considerasse a 

alteração ao trânsito na rua da Senhora. Contudo, essa sugestão não fazia parte da ordem de trabalhos 

e não foi objeto de deliberação, mas foi entendido pelos serviços que fazem parte da comissão de 

trânsito e ao fazer a alteração nas ruas que foram objeto de deliberação fizeram também a alteração na 

rua da Senhora. Relativamente ao evento CULTURALIDADES passou a palavra à senhora vereadora 

Albina Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A senhora vereadora Albina Rocha esclareceu que as CULTURALIDADES ainda não terminaram e 

são um modelo encontrado para fazer face aos constrangimentos financeiros que se está a atravessar, e 

só para se ter uma noção em 2010, com a semana cultural, gastou-se noventa mil euros, em 2011 

quarenta e cinco mil euros e em 2012 dezassete mil euros. No ano passado fez-se uma avaliação e 

existiam três opções: não se fazia, baixava-se a qualidade ou alterava-se o modelo. Assim sendo, optou-

se por alterar o modelo no sentido de não tanto a democratização cultural, ou seja a difusão cultural, mas 

mais a democracia cultural e nas parcerias com as associações e na mostra da identidade cultural do 

concelho. Ainda há uma série de atividades, dentro das CULTURALIDADES, que vão desenvolver-se, 

nomeadamente: com os escritores da zona da gândara, sendo que um é de Vagos, agendada para maio 

ou junho; dois musicais apresentados pelas escolas em junho; o dia mundial da criança em parceria com 

o museu do brincar; na Vagueira o mercado gandarês em julho, novamente com as associações do 

concelho; o festival de folclore em setembro e ainda a atuação da banda vaguense. Portanto, no final 
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deste processo todo é que se poderá avaliar efetivamente a abrangência e a qualidade da ação. No 

entender da senhora vereadora, e do executivo municipal que já fez alguma avaliação em termos destas 

atividades que já passaram, embora no início houvesse uma certa expetativa, para já este modelo 

resultou, as pessoas aderiram, aderiram as associações, aderiram os grupo informais e aderiu a 

população em geral, o que é bastante bom. Por exemplo, houve um que teve de se deixar cair, senão 

perdia a qualidade, que foi o Vagos em Acústico. Era um evento de difusão cultural mas que nas 

condições atuais deixou-se de ter condições de se poder promover, ou ajudar a promover. ------------------- 

 ------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia municipal deu início à ordem 

de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 26 de fevereiro e 22 de abril de 2013.--------------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 22 de abril de 2013, bem como os 

processos pendentes em tribunal, em que o município de Vagos é parte e que envolvam eventual 

responsabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para colocar três questões que se 

prendem com a informação que o senhor presidente prestou relativamente aos processos em curso. A 

primeira questão refere-se ao processo nº 1397/07, relativo a José Francisco Sarabando, e citou o que 

dizia na informação: “…foi solicitado à mandatária que no processo, face à oposição de julgados, 

apresentasse recurso para o STA daquele acórdão da mesma 1ª secção do TCAN. Pela mandatária do 

município foi confirmada a apresentação de recurso para o STA e dado a conhecer o teor do mesmo. 

Todavia, porquanto, por lapso, o recurso para o STA não terá sido apresentado em devido tempo, aquela 

decisão do TCAN transitou em julgado e a 19 de fevereiro de 2013 o processo judicial foi remetido à 

primeira instância para o pagamento de custas e devolvido o processo administrativo à CMV.” Pelo que 

se entendeu houve aqui um erro, e apesar da mandatária ter ativado o seguro profissional, e a verdade é 

que a câmara municipal de Vagos corre o risco de arcar com mais um prejuízo, neste caso de cinquenta 

e sete mil euros. Não se sabe se é devido a um erro ou falta de brio profissional o que é certo é que foi 

por lapso mas que resultou num prejuízo para o município, e já não é a primeira vez que isto acontece 

pois já havia sucedido o mesmo aquando da apreensão de uma viatura da câmara. Este último dizia 

respeito ao processo nº 1003/10 da CARRAMÃO, CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTO, LDA e passou a 

citar “… foi o município notificado num primeiro momento para se pronunciar sobre a penhora de crédito, 

tendo em conta que o município se pronunciou fora do prazo foi o mesmo penhorado e 

consequentemente apreendido um veículo propriedade do município.” Relativamente a estes dois 

processos o senhor deputado solicitou que o senhor presidente se pronunciasse e explicasse estes 

lapsos, uma vez que esta começa a ser uma questão recorrente. A segunda questão vem neste 

sequência, ou seja, a questão da Licínio Ramos Lda., em que, e passou a citar, “… foi informada a 

mandatária que deveria pedir o trânsito em julgado daquela decisão judicial oferecendo recurso. …tendo 
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concluído por via preventiva que seria melhor acautelar e oferecer recurso. Assim, o que se verificou foi 

que a advogada do município, por decisão exclusivamente sua, que não deu a conhecer, decidiu não 

apresentar recurso daquela sentença.” Esta situação é relativamente grave, ou seja, a câmara municipal 

deu orientações num sentido, a mandatária fez noutro sentido, completamente diferente, e não informou 

a câmara municipal. O que o senhor deputado perguntou foi quando é que a câmara municipal se 

apercebeu disto, porque é que não atuou imediatamente e quais as consequências disto para a 

autarquia. A terceira questão é relativa às contas do município, ou seja, saber qual o ponto de situação 

das contas que haviam sido penhoradas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para solicitar algumas 

informações. A primeira informação prende-se com um documento apresentado pelo senhor presidente à 

câmara municipal, e está-se a falar do documento que chegou na informação à assembleia municipal, 

relativo aos diferentes processos judiciais, os que estão pendentes e os que estão em curso. O senhor 

deputado quer saber que deliberação tomou a câmara municipal sobre esses casos que estão descritos 

no documento. A segunda questão é se já estão terminadas as negociações com a caixa geral de 

depósitos relativamente à dívida com a Ria Vagos, se já foram reatados os pagamentos e se também 

deste processo judicial há alguma novidade. Entretanto, deixou uma consideração, ou seja, “ o 

documento que nos foi remetido diz que este assunto tinha sido tratado na sessão da assembleia 

municipal de 18 de setembro de 2008 e eu devo dizer que a ata diz só que informou ainda que face à 

decisão parcial definitiva do processo do Dr. João Rocha a câmara municipal remeteu para reapreciação 

o processo Ria Vagos. É o que consta da ata do dia 18 de setembro de 2008 que é referida no 

documento que o senhor presidente da câmara nos remeteu. Não há mais nenhum conhecimento da 

assembleia municipal. Presumo que terá sido quando foi pedida a apreciação por parte do gabinete do 

Porto que fez aquele pedido de revisão extraordinário”. Entretanto, em relação à questão das contas 

penhoradas queria saber o qual o ponto de situação. Em relação à questão, que de todas de é a mais 

relevante no documento, do caso Lomba do Forte Velho o senhor deputado refere que esta “precisa de 

uma explicação, se é que alguma vez a vou entender, e se alguma vez algum de nós a vai entender, 

mas carece de uma explicação por parte do senhor presidente da câmara para nós percebermos se o 

que o senhor presidente da câmara disse aqui na sessão do dia 28 de fevereiro, e que está na ata que 

acabamos de aprovar há bocadinho e que é tão claro como a água, que é em relação à decisão de não 

apresentar recurso que terá sido tomada pelo presidente da câmara. Foi o que disse aqui no dia 28 de 

fevereiro. No documento diz que o presidente da câmara nem teve conhecimento e que foi uma decisão 

à revelia da advogada. Bom, as duas coisas não podem ser verdade. Não sei se alguma delas é, as 

duas podem não ser verdade, as duas não podem ser verdade mas as duas podem não ser verdade. É 

preciso que o senhor presidente nos diga se alguma destas vezes falou verdade, em relação a esta 

matéria, se alguma vez falou qual delas é que falou verdade e se era tudo verdade ou se só uma parte 

era verdade ou se não houve nunca verdade nenhuma, porque além do mais isto implica com pessoas, e 

com várias pessoas. São as pessoas que estão mais diretamente em causa, a advogada, que tinha 

contrato com a câmara deixou de ter e entretanto surgiu depois outros processos onde havia problemas 

que não nos tinham chegado ao conhecimento ainda, é o presidente da câmara, mas depois há também 



 
 
 
 
 

 
 
 

12 
 

mais uns quantos advogados, porque não foi só um advogado, nem foram só dois, foram vários, está na 

ata do dia 28. Foi uma Drª Fernanda Paula, foi o Dr. Samagaio, todos aconselharam a não fazer recurso 

porque a decisão era boa, em 28 de fevereiro depois já não é nada disso no documento que é 

apresentado à câmara mais tarde e sobre o qual não sabemos que deliberações houve, não sei, e nos 

foi agora apresentado nesta informação do presidente da câmara à assembleia municipal. Como disse, 

eu não vou aqui entrar em pingue-pongue, quero ouvir o senhor presidente da câmara a dizer aquilo que 

tiver para dizer e depois é que o Movimento Vagos Primeiro tomará uma decisão sobre o que deve fazer 

para o futuro em relação a esta matéria”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins a solicitar uma 

explicação, uma vez que já se falou aqui na ausência de agenda cultural e a Drª Albina já explicou o que 

se está a passar, relativamente à aquisição de bens e serviços onde aparece um fornecimento e 

instalação de plataforma elevatória no centro ciência e cultura e uma aquisição de serviços de pintura e 

afins para o edifício do projeto c3 – centro cultura e ciência, aparecendo com nomes diferentes. ------------ 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que não iria conseguir 

fazer só umas perguntas ao senhor presidente da câmara, “porque o que se tem passado, e eu falo 

relativamente a tudo isto que já foi aqui questionado anteriormente, os processos judiciais e 

especificamente o processo 550/11. Eu, antes de mais, tenho de dizer que considero uma falta de 

respeito para com esta assembleia municipal aquilo que se passou e aquilo que o senhor presidente da 

câmara tem feito: as declarações que tem prestado nos órgãos de comunicação social, as informações 

que deu aqui nesta assembleia municipal e aquilo que nos informa agora que são absolutamente 

contraditórias e por isso mesmo eu acho que é uma falta de respeito para com este órgão, porque não 

me parece que seja uma brincadeira e este processo não é brincadeira nenhuma. Mas, também, porque 

tenho de estranhar que por isso mesmo se ponha em causa o bom nome de uma pessoa, e o seu 

profissionalismo e a sua dignidade, até. Não é possível compreender e isto parece a história do Pedro e 

do lobo. Eu vou ter que ler, para não cair em contradição, também, e para depois não ser acusada de 

não estar a dizer a verdade, diz-nos o senhor presidente da câmara na tal informação que prestou à 

câmara municipal e que veio agora à assembleia municipal: que tendo em consideração os riscos 

aludidos pela divisão financeira foi informado da mandatária de que se deveria impedir o trânsito em 

julgado daquela decisão judicial oferecendo recurso. Disse, ainda, que no dia 21 de agosto de 2012 foi 

dada a conhecer aquela decisão judicial à câmara municipal e a posição da advogada no processo sobre 

a mesma que o senhor vereador Dr. Silvério Regalado manifestou as suas preocupações antevendo as 

consequências … tendo-se concluído que por via preventiva e cautelar seria aconselhável oferecer 

recurso. Assim, o que se verificou foi que a advogada do município por decisão exclusivamente sua, que 

não deu a conhecer, decidiu não apresentar recurso daquela sentença. Isto foi o que veio hoje. Na ata 

do dia 21 de agosto de 2012, a tal que o senhor presidente diz que comunicou à câmara e que o Dr. 

Silvério Regalado prestou aquelas informações e levantou aquelas dúvidas, não há uma palavra sobre 

este assunto, e esta reunião foi pública e não se ouviu nunca uma palavra sobre este assunto. Estes 

assuntos não costumam ser tratados em reuniões públicas. Na ata que nós aprovamos há bocadinho, 

aqui da assembleia municipal, o senhor presidente da câmara disse o oposto disto. Aliás, ele nesse dia, 



 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 

ou uns dias antes, disse aos microfones da rádio que ele não decidiu não recorrer foi que decidiu aceitar 

as opiniões dos diversos juristas que ele consultou para não recorrer. Ora, depois diz que foi a Drª Joana 

que não recorreu porque não lhe apeteceu e que não comunicou nada à câmara. Também na 

assembleia do dia 28 de fevereiro, e também está transcrito na ata e diz: agora se me perguntar se a 

câmara deliberou não apresentar recurso, isso não, isso não deliberou, agora este assunto foi discutido 

em reunião de câmara e foram postos à frente dos senhores vereadores os vários cenários. È muito giro 

discutirmos assuntos em reunião de câmara, avaliarmos os riscos das várias decisões e depois quando 

acontece qualquer coisa fugir com o rabo à seringa. Eu não sei quem é que anda aqui a fugir com o rabo 

à seringa, ainda não consegui perceber, porque cada vez que ouço o senhor presidente da câmara a 

falar sobre o assunto ele tem uma versão nova. Parece várias pessoas a falar sobre o mesmo assunto. 

Ainda nesta reunião é dito, e depois eu já não estava cá não pude ouvir para grande pena minha, já 

depois de uma intervenção do Eng.º Mário Martins, que afirmou aqui que nunca foi tratado este assunto 

de recorrer ou não recorrer da decisão que nunca foi comunicada à câmara municipal a tal decisão da 

sentença. E relembro que esta sentença foi comunicada nas férias judiciais, e por isso também estranho 

algumas apreciações da falta de tempo da comunicação da Drª Joana que afinal foi muito em cima da 

hora e depois já não se podia avisar ninguém e chamar outro advogado etc, etc, não percebo porque isto 

transitou em outubro. O Dr. Rui Cruz diz que isto até foi a sessão de câmara em agosto, que não foi, 

segundo a ata não foi mas ele diz que sim. Há aqui um parecer da Drª Joana ou a transcrição, 

supostamente é um parecer da Drª Joana, de julho, também. Por isso, parece-me que atempadamente 

comunicou, a não ser que isto não seja verdade, mas suponho que seja, que não haveria motivo para 

recorrer, não consigo perceber. Mas estava eu a dizer que ainda na última assembleia municipal diz o 

Dr. Rui Cruz, a responder ou na defesa da honra, depois do Eng.º Mário Martins se ter referido a esta 

situação: aliás, eu lembro-me de dizer, a não ser que esteja a ficar doido, que o resultado era muito bom 

e só não era excecional porque o resultado excecional e perfeito era termos ganhado a ação a 

indemnizar em zero euros a Licínio Ramos Lda. Portanto, eu penso, e aí eu já o disse não é novidade 

nenhuma, este assunto nunca foi à reunião de câmara no sentido da mesma deliberar sobre o mesmo. 

Portanto, nunca houve nenhuma deliberação da câmara sobre a decisão judicial. Agora, este assunto já 

foi pelo menos quatro vezes à reunião de câmara, foi antes da decisão judicial e foi depois e já com 

decisão judicial. E foi já na decisão judicial onde se discutiu o teor da mesma e a possibilidade ou a 

viabilidade do recurso. Depois diz, ainda, que obviamente se a discussão entre as pessoas presentes, 

isso eu sou-lhe sincero não sei quando é que foi, vem-nos depois dizer que foi então agosto e que 

portanto, não estaria o Eng.º Mário Martins. Portanto, aquilo que eu entendi, e eu continuo a ler, a 

opinião que colhi dos vereadores que estavam presentes nessa reunião de câmara foi a de que a 

decisão era justa e que deveríamos ponderar sim mas acima de tudo aguardar por aquilo que era a 

jogada do autor. Isto, entre outras considerações que eu não vou ler. Eu continuo sem perceber se foi 

comunicado à câmara municipal, eu continuo sem perceber se a Drª Joana não recorreu porque não lhe 

apeteceu, porque não estava para se chatear ou porque lhe disseram para não recorrer. Não sei de 

quem é a responsabilidade nesta matéria, não sei e se calhar nunca vou saber porque eu já li que é da 

Drª Joana, o Dr. Rui Cruz já assumiu aqui que era dele, entretanto, diz que afinal comunicou aos outros 



 
 
 
 
 

 
 
 

14 
 

vereadores e que o Dr. Silvério Regalado nessa tal reunião até veio alertar para o problema das contas e 

da falta de dinheiro. Esta situação é grave demais para ficar assim pelo que está e por esta baralhação 

que ninguém entende. Acho que merecemos todos, se é que ainda lhe podemos pedir que tenha algum 

respeito por esta casa, que nos dê uma explicação e que fale verdade porque não vale a pena tapar os 

olhos com a peneira. O mal está feito, agora não se pode recorrer mas é preciso apurar de quem é a 

responsabilidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e pediu que a senhora vereadora Albina Rocha 

respondesse às questões relacionadas com o pelouro dela, a cultura, e depois ele passaria a responder 

às restantes questões, uma vez que estas andam todas à volta do Mesmo assunto. ---------------------------- 

------ A senhora vereadora Albina Rocha explicou que o c3 é um equipamento cultural do concelho em 

que está direcionado para a parte científica. Nesta fase está-se a ultimar a preparação, nomeadamente 

as pinturas. O Eng.º Bruno está a acompanhar esse processo e assim que terminar as obras será 

instalado o equipamento pela universidade de Aveiro. Portanto, se as contas não falharem no mês de 

agosto estará tudo concluído se for adquirido o material atempadamente. ------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que “tudo aquilo que consta desta 

informação jurídica, remetida à câmara municipal, é inteiramente verdade, é a mais pura verdade e 

resulta da minha consulta aos processos judiciais. As informações jurídicas anteriores, que enfermam, se 

compararem uma coisa com a outra, com alguns erros, resultam de informações que me foram 

prestadas sobre esses processos judiciais. Como é óbvio eu acredito nas informações que me são 

prestadas pelos funcionários da autarquia e pelas pessoas que a autarquia contrata para esse efeito. 

Não me passou, um minuto que fosse, pela cabeça de que o teor dessas informações estivesse errado. 

No que toca às questões colocadas pelo senhor deputado Sérgio Freire relativamente ao processo do 

senhor José Francisco Sarabando a advogada assume o erro, a advogada participa esse erro ao seguro, 

à companhia de seguros, ou a corretora de seguros. A câmara municipal indemnizado o senhor José 

Francisco Sarabando, a última prestação da indemnização é paga dia 30 de abril, ou seja, hoje, deve ter 

sido paga hoje, se os serviços pagaram e eu acredito que sim. A partir deste preciso momento está a 

autarquia em condições de solicitar à companhia de seguros a indemnização pelos danos causados pela 

não apresentação do recurso atempadamente. Há algumas questões que não resultam, ou não resultam 

de maneira nenhuma, dos processos que eu consultei, para as quais eu não tenho resposta, 

provavelmente só terá resposta consultando os processos judiciais existentes nos tribunais. Ai sim, pode 

verificar-se tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que não foi feito, tudo aquilo que foi feito fora do prazo 

e, portanto, eu essa parte não posso de maneira nenhuma informar porque não consultei os processos 

judiciais, os processos judiciais nos tribunais judiciais. Quanto à resposta no processo do Carramão a 

resposta fora do prazo não era uma resposta da advogada. O processo chegou posteriormente, já na 

fase da execução, à advogada. Há uma fase, que não lhe sei chamar, a Drª Catarina concerteza saberá 

melhor que eu, é uma fase em que o credor notifica a câmara municipal se a câmara municipal é 

devedora, aquela pessoa em particular, de algum valor. Essa resposta não foi dada dentro do prazo e, 

digamos assim, neste caso do Carramão apesar da resposta não ter sido dada como nós eramos 

devedores da PROTOCONCEPT, ou do banco que financiou através do leasing a PROTOCONCEPT, no 
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fundo apresentando-se ele como credor da PROTOCONCEPT pagar a um ou a outro é indistinto. 

Durante algum tempo houve a ideia de que tendo sido iniciado um processo de falência da 

PROTOCONCEPT e tendo sido arrestados todos os créditos que PROTOCONCEPT tinha sobre 

entidades terceiras estariam essas entidades, incluindo o município, impedidas de pagar a credores 

individuais da PROTOCONCEPT. Essa dúvida foi removida pela juíza do processo em Águeda, o 

processo de execução, dizendo que aquilo que se pagaria ao credor, portanto, ela homologou o acordo 

apresentado pelas partes que seria abatido no crédito, digamos, relacionado na massa falida, o processo 

da PROTOCONCEPT. E, por isso é que eu assinei o acordo de transação com o Carramão libertando a 

viatura que tinha sido penhorada em tempos por ele. Quanto ao processo do Licínio Ramos eu entendi 

as três perguntas, eu vou aqui tentar responder a todas as perguntas sobre este processo de uma vez só 

e antes disso responderei ao senhor Jorge Luís sobre o processo da caixa geral de depósitos. O 

processo não está ainda fechado, a caixa geral de depósitos apresentou, julgo que no dia 13 de abril, 

minuta contrato, uma adenda ao contrato inicial. Essa minuta está a ser analisada pelos serviços 

financeiros e jurídicos e aquilo que eu lhe referi ao de leve na última assembleia municipal, e aqui volto a 

referir, é que tudo faremos para que as condições que hoje se verificam, com uma determinada taxa de 

juro, com uma determinada taxa de spread alteradas radicalmente, permitam à câmara municipal 

encontrar no mercado um novo reequilíbrio do contrato pagando ou amortizando a totalidade, e vamos 

ver os termos em que essa negociação vai ficar. E, portanto, eu não lhe posso, neste momento, dizer 

mais que isto, sendo certo que o contrato final virá à assembleia municipal tal como veio o contrato 

inicial. E, agora sim, dirigindo-me ao processo da Lomba do Forte Velho. Há que distinguir duas coisas 

completamente distintas. Uma coisa é a interpretação que se faz da decisão judicial, outra coisa é a 

decisão de apresentar ou não um recurso. Do meu ponto de vista, e continuo a dizê-lo, e não é só o meu 

ponto de vista, é o ponto de vista de um conjunto de pessoas, juristas, com quem eu falei, a decisão é 

justa. Mas como eu referi o melhor resultado para o município de Vagos seria a absolvição total do 

pedido e não a absolvição parcial do pedido. Esse seria sem dúvida o melhor resultado. Não significa 

isto que essa decisão, apesar de ser a melhor para o município, seria a mais justa para as partes. Penso 

que a decisão mais justa para as partes, para ambas as partes, é aquela que o tribunal de 1ªinstância 

encontrou, que a relação de Coimbra confirmou na íntegra. Aqui chegados e tendo a noção de que a 

decisão, dentro dos resultados possíveis, era uma decisão justa caberia ponderar em sede de câmara 

municipal, e isso foi feito, se deveríamos correr o risco de ir ao resultado ótimo e perfeito, que era a 

absolvição total, abrindo a possibilidade ao tribunal da relação de Coimbra, caso o recurso da Licínio 

Ramos não absorvesse essa parte, de discutir a totalidade do pedido ou não correr esse risco 

oferecendo recurso apenas e tão só para não deixar transitado em julgado a decisão. E aqui residia a 

complexidade do recurso em si, apresentar um recurso que não abrisse a porta a discutirmos a 

totalidade do pedido que ao mesmo tempo, quase como um instrumento dilatório, pudesse não transitar 

em julgado a decisão. Havia uma questão que foi colocada no início, e que foi decidida pelo juiz, que era 

a prescrição. O juiz decidiu essa questão com base na jurisprudência assente, mas isso não significava 

que nós não pudéssemos apresentar a prescrição como fundamento de recurso, essa e outros 

obviamente, que a jurista pudesse suscitar. Depois de discutido, e foi discutido abertamente a questão 
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com os vereadores que estavam presentes na reunião de câmara, chegou-se a duas conclusões. A 

primeira conclusão, e que já espelhava as preocupações do vereador e dos serviços financeiros da 

câmara municipal, é que a transitar em julgado aquela condenação parcial o endividamento líquido 

excessivo seria extraordinariamente difícil de controlar, por parte da autarquia, pondo a autarquia a 

descoberto de sofrer penalizações em sede de transferências de orçamento de estado, com as famosas 

cativações de 10% até pagamento integral do endividamento excessivo, assim como poria também em 

cheque quer o presidente, quer o vereador, quer a câmara que o deliberasse, o que toca a 

responsabilidade financeira por endividamento excessivo. Tendo em consideração este equilíbrio frágil 

foi pedido à advogada que oferecesse recurso. A advogada informou a câmara municipal apenas e tão 

só da entrada do recurso da Licínio Ramos Lda. E nessa fase, durante essa fase, aquilo que a câmara 

fez, aquilo que eu fiz, foi preparar o melhor que sabia e podia juntamente com as pessoas que foram 

chamadas ao processo: o jurista da câmara municipal, Dr. Pedro Samagaio, e a Drª Fernanda Paula 

para encontrar uma boa resposta em sede de contra alegações. Só posteriormente, e bem 

posteriormente, é que eu soube que a câmara municipal não havia apresentado recurso da decisão, não 

haveria oferecido recurso. Aliás, a oferta de recurso, segundo também me foi dito por alguns juristas, 

podia ficar dependente apenas da própria entrada do recurso de autor, não lhe sei chamar em termos 

técnicos o que é, é um recurso que é subordinado ou é dependente do recurso apresentado e tratava-se 

apenas de uma mera oferta de apresentação do requerimento do recurso contra a apresentação de 

recurso de autor. Portanto, não seria muito difícil, pelo menos, fazer esse requerimento. Esse 

requerimento não foi feito e foi confirmado depois. Portanto, sobre este assunto é o que se me oferece 

dizer para além do que está aí. Quais as consequências financeiras? Nesta primeira fase, volto a repetir, 

tenho conhecimento apenas da penhora de uma conta, daquela que referi depois do anúncio da penhora 

da totalidade das contas a agente de execução veio a formalizar o requerimento de recurso apenas com 

aquela penhora específica e que não sei se já existem ou não porque não fomos notificados de nada. Se 

já existem outras penhoras até ao montante daquele crédito, e quais, obviamente, as contas 

penhoradas, é certo que quando isso existir nós teremos conhecimento. Portanto, está aqui e não há 

nenhuma confusão, não há nenhuma inverdade. Nós fomos notificados num primeiro momento para a 

intenção de penhora de todos os saldos de todas as contas fomos notificados posteriormente do 

requerimento de execução onde só aparecia a penhora da conta do montepio geral no valor de 

dezassete mil euros como referi. Todos estes documentos podem ser consultados nos processos 

judiciais, os processos estão à guarda do Dr. Pedro Samagaio, do jurista da câmara municipal, e, 

portanto, nada há, digamos assim, a esconder aos senhores deputados. A única coisa aqui em falta, sem 

dúvida alguma, e não tem a ver com as minhas declarações para a rádio, isso não tem de certeza, tem a 

ver com o facto de, durante algum tempo, eu ter andando a enganar a assembleia municipal 

subscrevendo informações jurídicas que não traduziam, por completo, aquilo que se passava dos 

processos judiciais a que eu tive acesso a partir do dia 08 de março, às peças e obviamente aos 

documentos que constam desses processos. Portanto, esses erros foram corrigidos nesta informação 

jurídica. Obviamente, também, se suscitei alguma confusão na assembleia municipal, e acredito que sim, 

entre aquilo que é considerar uma decisão justa e por via disso determinar uma não apresentação de 
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recurso e isso não foi feito em momento nenhum. Mesmo sabendo a posição do jurista no processo, que 

ainda hoje continua a ser a mesma posição sobre a decisão judicial, isso não impediu ao presidente da 

câmara de lhe solicitar a oferta ou a apresentação de recurso para impedir o trânsito em julgado. Apesar 

de tudo o trânsito em julgado daquela parte da decisão, se é que se pode aceitar esse trânsito em 

julgado, há quem diga que não, há quem diga que sim, terá ocorrido apenas em janeiro de 2013, 

protegendo a autarquia de qualquer endividamento excessivo e a responsabilidade financeira por esse 

endividamento excessivo. A decisão da relação de Coimbra não consta da informação jurídica porque é 

posterior a essa informação, foi apresentado, oferecido recurso, revista para o supremo tribunal de 

justiça. A câmara municipal respondeu a esse requerimento ontem e aguardamos agora o desfecho do 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, retomou a palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que “não posso 

aceitar, e acho que ninguém nesta assembleia possa aceitar, que o senhor venha aqui justificar o facto 

de ter faltado à verdade na última assembleia municipal, de 28 de fevereiro, dizendo que a jurista da 

câmara ou os juristas da câmara não o informava. O senhor não sabe as decisões que toma? Agora já 

percebo porque é que diz que se calhar hei-de estar em condições de me dirigirem a um qualquer 

hospital de maluquinhos. Agora já começo a perceber, algo se passa aqui. O senhor na última 

assembleia municipal disse que decidiu não recorrer, ou melhor, aceitar as opiniões dos juristas de não 

recorrer. Agora, dois meses depois, vem aqui dizer que afinal que aquilo que eu disse era mentira 

porque eu andava enganado pelos juristas e por quem tinha o processo em mão, afinal, o que eu escrevi 

a semana passada, ou há quinze dias, é que é verdade. Mas, estamos a brincar? Estamos a falar de 

seiscentos mil euros, estamos a falar da dignidade das pessoas e nomeadamente a dignidade da Drª 

Joana. Isto não se faz a ninguém e isto demonstra a sua falta de respeito por todas as pessoas que aqui 

estão e por quem trabalha todos os dias e por quem anda a perder horas e, também, horas de trabalho 

para estar a estudar os assuntos. Eu não conheço o processo, eu não estudei o processo e como jurista 

que sou obviamente não vou falar de um processo que não conheço, como advogada ou como jurista, 

agora, como deputada municipal o senhor não tem o direito, e muito pelo contrário, tem o dever de vir 

falar verdade a esta assembleia municipal. O que o senhor aqui fez é uma vergonha, isto não se faz. ----- 

------ De seguida voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que “está 

quase tudo dito, falta um pedido de desculpas formal do presidente da câmara à assembleia municipal e 

aos vaguenses e à Drª Joana não sei o que tem de fazer. Eu julgo que ela saberá o que deve fazer, 

provavelmente também recorrerá às vias judiciais porque tem com certeza que se defender do ataque 

que lhe está a ser feito, ao fim ao cabo. E pergunto, que confiança podemos nós e os vaguenses ter nas 

atas da câmara municipal? Porque se diz que se tratou disto, aquilo e aqueloutro nas sessões de câmara 

e não está nada nas atas, não consta das atas. O que é que se tratou que não está nas atas? Então 

trata-se onde, à mesa do café? Nos intervalos das reuniões? Ao jantar? Ao almoço? Numa festa em 

camaradagem? Não é plasmado nas atas que valor tem qualquer tipo de decisão, se é que alguma vez 

existiu. Isto é, sem dúvida nenhuma, uma falta de respeito total e completa, desde logo pela assembleia 

municipal mas antes pelos próprios vereadores e pelos próprios colaboradores. Isto é completamente 

inadmissível e o senhor presidente tem de se retratar desta situação e arranjar forma, eu penso que a 



 
 
 
 
 

 
 
 

18 
 

câmara e a assembleia deveria arranjar forma de clarificar isto de pôr a claro o que aconteceu e o que é 

que deixou de acontecer. Não está, realmente, aqui em causa a razoabilidade da decisão do tribunal, 

não é esse o problema. O problema é andarmos a dizer uma coisa hoje e o seu contrário amanhã, é 

dizer sim, não, às vezes nim e onde é que fica a verdade? E onde é que fica a clareza? E onde é que 

fica a transparência? E onde é que fica o respeito?” ---------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que “não posso colocar em 

caso a idoneidade da pessoa A ou da pessoa B mas de facto há coisa que não batem muito certo. O 

senhor presidente estava a falar que teve conhecimento dos processos a 08 de março mas depois diz 

que isto transitou em julgado em janeiro. Quer dizer se sabia em janeiro de 2013 que tinha sido, neste 

caso, a advogada mandatária a atuar de outra forma que não tinha sido a aquela que você tinha 

indicado, depois acho que falta a consequência, não é? Portanto, se de facto isto se passou assim acho 

que o presidente tem de ser consequente. Se a advogada está a atuar de outra forma teria que ser 

consequente. Se é que se passou assim, eu não estou a dizer que se passou desta forma ou não eu 

estou a valer-me da informação prestada à assembleia municipal. se de facto, como o senhor presidente 

estava a dizer, e olhando para o outro caso anterior, se há aqui um lapso ou um erro, não sei se há ou 

não, temos aqui duas versões, então e neste caso vamos ser consequentes, teremos que o ser. Se é 

essa a verdade penso que temos que ser consequentes. Estamos a falar, efetivamente, aqui, como disse 

a Catarina, e todos sabem que temos acesso àqueles dados globais do processo, estamos a falar de 

muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. Eu também à primeira vista concordo com aquilo que o presidente 

disse, me parece, não conheço o processo, que a decisão até seria justa. Portanto, nem vou por aí mas 

acho que se se passou de uma determinada maneira temos de ser consequentes. Se não se passou 

dessa maneira então acho que há um mea culpa que fica bem assumir e todos nos enganamos mas de 

facto aqui estamos a falar de bastante dinheiro e se calhar não fica bem andarmos a enganar-nos sobre 

montantes desta envergadura.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que “uma das respostas que pediu a 

câmara municipal, da informação jurídica que foi prestada, deliberou parcialmente sobre as propostas. 

Eu apresentei um conjunto de propostas, foi deliberado apenas para os processos mais urgentes, 

relativamente à resposta ao recurso que revista sobre a lomba do forte velho e sobre o processo de 

execução da VAGA SGPS, a aquisição de serviços de advocacia e a instrução de mandatário no 

processo. Esta afirmação de que no processo a decisão parcial terá transitado em julgado em janeiro 

resulta da minha análise aos documentos constantes do processo, que eu fiz a partir de 08 de março, 

quando os processos foram entregues na câmara municipal. Eu estou a afirmar que transitou 

parcialmente em janeiro depois de ver os documentos constantes do processo, portanto, não há 

nenhuma contradição naquilo que afirmo. Eu sou sem dúvida alguma o responsável político por tudo o 

que corre mal e por tudo o que corre bem na autarquia. Eu sou sem dúvida o responsável político pelas 

informações que subscrevo, disso não tenho dúvidas nenhumas. Eu sou responsável pelo aquilo que 

faço, por aquilo que não faço e por aquilo que outros fazem, não tenha dúvidas. Sou responsável 

perante o tribunal de contas, sou responsável perante a assembleia municipal, sou responsável perante 

todos. Agora, posso dizer-lhe uma coisa, para mim eu encerro este processo e como referi os processos 
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judiciais estão disponíveis para os senhores deputados consultarem individualmente, em comissão ou 

como bem entenderem. Esta informação jurídica foi dada a conhecer à Drª Joana, ela comentou essa 

informação jurídica e concordou com o teor da mesma, integralmente. Este assunto, como a senhora 

deve perceber, é-me muito incómodo, é-me muito incómodo. Custa-me muito ter andado meses a fio a 

prestar informações à assembleia municipal que aqui e acolá não estavam 100% correta. Custa-me 

muito prestar uma informação à câmara municipal da apresentação de um recurso que depois acabou 

por não dar entrada no prazo e tempo correto. Apesar da pessoa em causa assumir esse 

responsabilidade eu ter informado a câmara municipal da apresentação de um recurso de uma decisão 

que me parecia injusta para o município, estou a falar do caso do Francisco José Sarabando, isto custa-

me muito. Como deve compreender é uma questão que e é muito delicada, por todo um conjunto de 

razões. Agora, volto a afirmar, termino dizendo que cumpre à câmara municipal decidir sobre estas 

questões, cumpre à assembleia municipal inteirar-se dos processos judiciais e esta informação jurídica 

está de acordo com aquilo que a Drª Joana aceitou, aceitou mas aceitou voluntariamente não há aqui 

imposições. Ela criticou aquilo que era de criticar, solicitou a correção daquilo que era de solicitar e 

essas correções foram verificadas, ela tinha razão e foram corrigidas. Portanto, a versão deste 

documento é a versão, e volto a repetir aquilo que disse no princípio, de todos os documentos que foram 

consultados que me parece ser a mais correta de todos. Se eu me posso ter enganado já me enganei 

várias vezes, mas volto a repetir há aqui duas questões, eu posso não ter sido suficientemente claro, 

completamente distintas: uma coisa é a análise sobre a decisão judicial, e eu continuo a achar, tal como 

a Drª Joana, de que é uma decisão justa, isto é uma coisa; outra coisa completamente distinta, e que 

assenta num pressuposto meramente financeiro e de responsabilidade financeira, era a necessidade, 

para não correr o risco de trânsito em julgado, imagine-se que o senhor Licínio aceitava a decisão e não 

recorria nós tínhamos um problema sério de endividamento líquido excessivo e nós não sabíamos até ao 

dia 02 de outubro, ou dia 03, ou dia 01 de outubro, se o Licínio Ramos ia aceitar ou não aquela decisão, 

se ia recorrer ou não dessa decisão, e para não correr esse risco foi feito o pedido à advogada da 

câmara municipal que oferecesse recurso. Se a Drª Joana tivesse comunicado, atempadamente, senhor 

presidente desculpe lá a decisão é justa, os argumentos a aduzir não são válidos, trata-se de mera 

litigância de má-fé ou de mecanismos meramente dilatórios contrate outro advogado se assim o 

entender. Nesse dia, se isto tivesse acontecido, a câmara municipal equacionaria exatamente a 

contratação de outro advogado para a apresentação desse recurso e o risco era real, o risco de 

endividamento líquido excessivo. Portanto, há aqui uma menor capacidade de eu me expressar, de eu 

me fazer entender, e é um facto eu li a ata, esta ata que foi aprovada, e a situação não é, pelo menos o 

que está transcrito, e acredito que foi feito um esforço tremendo de transcrever aquilo que eu disse, até 

porque eu próprio me senti confuso, e sinto-me confuso com aquilo que é transcrito em muitas atas, e 

que não traduz, pelo menos aquilo que eu pretendo dizer. Isto não é um problema desta ata é um 

problema de muitas atas. Há deliberações da assembleia municipal, e vamos encontrar aqui uma, em 

que ninguém se entende sobre a própria deliberação. Portanto, se eu induzi em erro os senhores 

deputados, então eu tenho aqui o meu reparo e peço-vos desculpa. Agora há aqui um erro que eu induzi 

de forma não deliberada. Há um erro de fevereiro mas há um erro muito mais antigo. A questão é esta 
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acredito na pessoa, no trabalho que está a ser desenvolvido e é feito está a ser corretamente 

desenvolvido, corretamente feito, não tem erro rigorosamente nenhum, e eu por sistema confio em todas 

as pessoas que trabalham comigo e isso não significa que essas pessoas não estejam isentas de errar, 

já não é a primeira vez e não será a última, já aconteceu várias vezes. Aconteceu várias vezes com o 

presidente da câmara, com os vereadores, com os funcionários municipais e o responsável acaba 

sempre por ser o mesmo, o presidente da câmara. Portanto, eu assumo a minha responsabilidade 

política, não tenho dúvidas disso, porque eu sou o responsável máximo mas dentro desta 

responsabilidade há causa e há pessoas e como digo cada um assumiu os seus e neste processo em 

concreto cada um assumiu os seus. Se a assembleia e a câmara municipal entenderem ir mais longe 

pois muito bem estão no seu papel e nas suas competências, obviamente os tribunais existem para 

estas coisas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que o que lhe parece é que andaram 

a ser imputadas uma série de inverdades, voluntariamente ou involuntariamente, pelos vistos 

involuntariamente mas voltou a dizer “esta última questão para mim parece-me importante, a questão da 

responsabilidade, a responsabilização. Eu acho que tem de haver uma responsabilização, seja ela de 

quem for, porque temos de ser responsáveis nos trabalhos que fazemos, estejamos de que lado 

estejamos. E, portanto, se para um caso fomos responsáveis eu acho que para este também temos que 

ser consequentes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia pediu para fazer uma alteração à ordem de 

trabalhos, até porque estão aqui pessoas que intervêm e não fazem, propriamente, parte da assembleia 

municipal. Assim sendo, sugeriu duas alterações: para já o ponto quatro é para retirar porque o senhor 

vereador do pelouro informou de que por uma alteração legislativa o documento vai sofrer alterações; a 

segunda alteração será a de passar já para o ponto três. Ninguém se opôs, e o senhor presidente da 

assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara 

municipal realizada no dia 09 de abril de 2013, à discussão da assembleia: --------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou os presentes de que este ponto terá de ser retirado, tal 

como o ponto número quatro, para atualizações, devido à alteração à lei. ------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA UM PROJETO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICÌPIO DE VAGOS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues e informou de que relativamente a esta 

matéria há que definir dois períodos. O primeiro por força da lei 53-E/2006 que obriga as autarquias a 

efetuarem a justificação económica e financeira das suas taxas e das receitas municipais, sob pena de 

se não cumprindo essa alteração termos perdas nas transferências do orçamento de estado. Foi 

cumprida, foi pedido apoio à faculdade de economia da Universidade de Coimbra que foi das entidades 

consultadas aquela que respondeu afirmativamente e com um valor mais apropriado para aquilo que era 
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o necessário à época, e relembrou que tinha-se, apenas, cerca de dois meses para se fazer esta 

alteração sob pena da tal perda de receita. Portanto, nessa fase fez-se uma primeira análise das taxas 

existentes e da receita que havia e fez-se essa justificação, veio à assembleia, já houve uma 

apresentação, e este é o segundo momento. Em face de uma série de atuações que foram necessárias 

efetuar, em termos legais e também em termos da inventariação as taxas existentes e outras a criarem, 

por força dos serviços já prestados pela câmara municipal. E é importante que se refira que alguns 

serviços, e até vários serviços, que a câmara municipal prestava não tinham contrapartidas financeiras. 

Hoje existem, até pela própria evolução da modernização administrativa que vem sendo efetuada e 

obviamente há também que ter em conta isso e a receita que daí advém. O segundo período tem a ver 

com a iniciativa licenciamento zero e com a adequação de todas as taxas e ao fim ao cabo em todo este 

processo é essa iniciativa que vem trazer algumas novidades. Já foram aprovados, aqui, anteriormente 

regulamentos também de âmbito mais formal que se prendem com a iniciativa licenciamento zero, hoje, 

é a vez de trazer, até porque entra em vigor no próximo dia 02 de maio a iniciativa conforme o 

confirmado de AMA, esta informação à assembleia municipal para validação. Entretanto, o senhor 

vereador agradeceu a presença do professor Carlos Carreira, da Universidade de Coimbra, que nos 

aspetos mais técnicos estará disponível para esclarecer aquilo que entenderem. Houve, na elaboração 

deste regulamento, uma perspetiva colaborativa dentro do executivo, nomeadamente do vereador 

Silvério a nível da coordenação financeira e nas taxas que lhe dizem respeito, do senhor presidente 

como responsável pela autarquia e a vereadora Albina naquelas áreas que eram mais a sua iniciativa. 

Neste trabalho conjunto houve duas linhas condutoras: a primeira era dar ao município uma adequação 

que em termos de receita estivesse ao nível dos serviços prestados, transformando tudo isto em algo 

mais concreto; em segundo o equilíbrio tem de existir em termos da afetação desse cálculo das taxas. 

Houve da parte do município a preocupação em não aumentar de forma excessiva as taxas, atendendo, 

obviamente, a uma justificação económica ou financeira que tem de ser dada com base em valores 

concretos e reais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que apesar da 

justificação considera que as taxas, pelo menos algumas delas, subiram substancialmente. De qualquer 

maneira não é esse o objetivo que o levou a intervir e sim relativamente a alguns serviços ditos 

prestados, nomeadamente os requerimentos à câmara municipal. Todos os pedidos são feitos, à câmara 

municipal, por requerimento. Em relação às obras particulares, e às outras áreas também, a câmara e a 

assembleia municipal aprovaram um normativo de requerimento. A verdade é que esse normativo de 

requerimento está no site da câmara municipal e quando as pessoas se dirigem ao site e imprime um 

requerimento e chega-se com ele ao balcão da câmara municipal querem-nos cobrar um requerimento 

como um serviço. Esta situação não acontece em câmara nenhuma, até porque não há serviço nenhum 

prestado pela câmara a não ser o que resulta do facto das minutas estarem no site. Foi a câmara 

municipal que por iniciativa sua obrigou os cidadãos a fazerem os requerimentos com aquele normativo, 

portanto, isto parece profundamente injusto. O senhor deputado gostaria que isto ficasse esclarecido, 

admitindo, desde logo, que quando um munícipe chega ao balcão da câmara municipal para pedir um 
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requerimento e lhe dão um suporte em papel ele eventualmente o pague, mas se ele o imprimi, se ele o 

leva, se ele faz tudo não é nada normal ter de pagar por um serviço que não lhe é prestado. ----------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para solicitar um 

esclarecimento. Sem tirar o mérito da qualidade deste regulamento, em altura de crise o senhor 

deputado acha exagerado as taxas de licenciamentos industriais, comerciais e as taxas de propriedade 

horizontal. Assim sendo, ele gostaria de saber se não seria possível que estas taxas deveriam ser, nesta 

altura, de incentivo ao comércio e à indústria e poderia ser um bocadinho mais reduzidas. Perguntou, 

ainda, com que base é que foram feitas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que naturalmente 

subscreve estas preocupações com os preços mas quis fazer uma chamada de atenção para a redação 

e para a nota justificativa porque tem uma incongruência, quase no fim no último parágrafo, onde diz “é 

elaborado o seguinte regulamento no qual foi aprovada… “, portanto seria passar aprovada a aprovado. 

E não se esquecerem que têm de mudar do ano 2012 para o ano 2013, porque isto tem o espaço para a 

data, ficou lá o ano e o ano está errado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira para fazer uma chamada de 

atenção, isto é, no preâmbulo ou nota justificativa faz referência à lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela lei 5-A/2002. Esta lei 169/99 já teve, entretanto, uma pequena alteração em 2007 com a lei 

nº 67/2007, de 31 de dezembro, e com a lei orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro. A senhora deputada 

é de opinião que ficará mais completo se acrescentarem estas últimas duas referências. ---------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia referiu que as opiniões apresentadas não foram técnicas e sim 

de âmbito politico. Assim sendo, o senhor presidente remete novamente a palavra para o senhor 

vereador se entender dizer alguma coisa relativamente às questões abordadas. --------------------------------- 

------ Entretanto, o professor Carlos Carreira pediu para usar da palavra de modo a esclarecer a questão 

colocada pelo senhor deputado Rogério Simões. Assim sendo, esclareceu que as taxas específicas a 

que se referiu, e que se encontra na página 42 do regulamento, logo no capítulo um das taxas 

administrativas, e o que aí é dito é que o fornecimento do requerimento é de cinco euros e cinquenta 

cêntimos mas não se refere, obviamente, à consulta on-line. Neste tipo de consulta o requerente já leva 

o requerimento e, portanto, não paga. Trata-se, meramente, de uma taxa de desincentivo para que as 

pessoas se dirijam à câmara a solicitar o requerimento. O procedimento correto é incentivar as pessoas 

a levarem o próprio requerimento, diga-se assim, e isso naturalmente não é pago. ------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que lhe tem sido solicitado o 

pagamento e é isso exatamente que ele contesta. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís Oliveira voltou a usar da palavra só para agradecer, em nome do grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro, a participação do professor Carlos Carreiras e justificar porque 

é que não houve questões de ordem técnica. Já foi esta assembleia, mais ou menos com esta 

composição, que teve a oportunidade de aprovar o regulamento anterior e, portanto, tecnicamente não 

há grandes altura e na altura também esteve cá um representante a prestar esclarecimentos. --------------- 

------ O senhor vereador Marco Domingues agradeceu a intervenção do professor Carlos Carreira e a 

justificação que deu. Claramente, aquilo que disse está correto assim como o que o senhor deputado 
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Rogério Simões disse. É preciso perceber-se um bocadinho tudo o que medeia todo este processo e a 

forma como ele decorre, de acordo com as diversas alterações legislativas. Como devem imaginar, com 

o tempo a encurtar, não é muito fácil para a autarquia comunicar quer aos serviços quer aos munícipes, 

tudo aquilo que está a ser efetuado. Tal como referiu o professor Carlos Carreiras há realmente uma 

taxa de incentivo à impressão e à utilização dos serviços on-line, sendo certo que no caso referido pelo 

senhor Rogério Simões ela está ainda a ser cobrada por força da não aprovação deste regulamento em 

concreto. Os serviços necessitam de algum normativo e como existiam algumas dúvidas, porque 

apareciam pessoas com umas coisas e pessoas com outras, decidiu-se manter o que estava 

anteriormente. Depois da aprovação do regulamento serviço a serviço irão ser dados os conhecimentos, 

até porque nesta tabela de taxas estão compilados todos os vários regulamentos existentes e as taxas 

que estavam nesses regulamentos criando apenas um único código, algo que não existia antes. A 

taxação, no caso referido pelo senhor deputado Rogério Simões, deixará de ser efetuada mas a 

validação terá sempre de ser feita. Há, no entanto, aqui uma ressalva e que tem a ver, por força desta 

aplicação, com os serviços de informação geográfica. Esses têm algum custo e terá de se prestar contas 

ao Instituto Geográfico Português e poderá vir algo a ter de ser ponderado. Relativamente à questão 

colocada pelo senhor deputado Juan Carlos Martins o cálculo da taxa será esclarecido pelo professor 

Carlos Carreira, se assim for entendido, contudo não se entende esta matéria numa primeira fase, e 

porque se tinha realmente de encontrar uma taxa, passível de ser já, até porque o número de 

licenciamentos industriais não é tão crescente quanto aquilo que se esperaria, uma vez que o volume 

global apurado não foi significativo para a conceção da redução. Também não se sentiu que isso fosse 

um incentivo real à implantação das empresas no concelho. Quando isso for uma realidade, e este 

regulamento e estas taxas estão a todo o tempo recetivos a alterações, a câmara estará recetiva a 

efetuar as alterações de modo a dar resposta às solicitações se tal for necessário. ------------------------------ 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria, com sete abstenções, do grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro. --- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 09 de abril de 2013, à discussão da 

assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE REGULAMENTO DE UM PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL 

DE ANIMAIS DO MUNICÌPIO DE VAGOS; ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou os presentes de que este ponto terá de ser retirado para 

atualizações, devido à alteração à lei. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/90 – OUCA; ----- 

------ O senhor presidente da mesa informou os presentes de que este ponto será objeto de discussão e 

aprovação numa próxima sessão, devido ao adiantar da hora. --------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS – RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS; ----------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da mesa informou os presentes de que este ponto será objeto de discussão e 

aprovação numa próxima sessão, devido ao adiantar da hora. --------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia passou de imediato para a discussão do ponto sete 

que tem de ser, obrigatoriamente, objeto de discussão e aprovação até final do mês de abril. ---------------- 

------ Assim sendo, e como ninguém se opôs, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto sete 

da ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 16 de abril 

de 2013, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO SETE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012. ----------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado e informou de que relativamente à 

prestação de contas 2012 começaria por dar algumas notas prévias. Assim sendo, começou por 

agradecer todo o trabalho e empenhamento de toda a estrutura da câmara municipal, desde o executivo, 

aos dirigentes e funcionários da autarquia, que contribuíram quer para a elaboração do documento, 

fisicamente, quer para os números que passou de imediato a apresentar. No relatório de gestão fez três 

ressalvas: este ano incluiu-se um relatório de recursos humanos, que já vem sendo hábito nos últimos 

dois anos, e que este ano aparece novamente para que os senhores deputados o possam analisar; 

existe um parágrafo novo referente à implementação da contabilidade analítica, que é um processo que 

se encontra numa fase bastante adiantada embora ainda não esteja no ponto perfeito, pois existem 

alguns custos indiretos que não são imputados aos centros de custos por força de alguma dificuldade na 

afetação desses mesmos custos indiretos; utilizou-se, este ano, uma metodologia nova no orçamento da 

despesa que foi os compromissos assumidos para exercícios futuros, daí se verificar que essa rubrica já 

atinge um valor significativo por força de compromissos que foram assumidos em 2012 mas que têm 

consequências financeiras no futuro nomeadamente em 2013 (exemplos: os centros escolares em curso, 

alguns contratos plurianuais e o apoio às IPSS’s). Relativamente à prestação de contas, propriamente 

dita, e no que respeita à receita total cobrada no ano de 2012 cobrou-se cerca de treze milhões e 

quatrocentos mil euros. Este valor significa um aumento de cerca de quinhentos mil euros relativamente 

ao ano de 2011, mas obviamente se se comparar com os exercícios anteriores, como por exemplo o de 

2009, verifica-se uma quebra de receita de cerca de um milhão trezentos e cinquenta mil euros. Este 

aumento, relativamente ao ano de 2011, prende-se sobretudo com algumas novas receitas 

implementadas no ano de 2012, nomeadamente a implementação da taxa de resíduos sólidos urbanos e 

também a pelo aumento dos fundos comunitários. No ano passado executou-se um milhão oitocentos e 

trinta mil euros de fundos comunitários, que foi um valor absolutamente recorde desde que há fundo 

comunitários e desde que o município de Vagos concorre a eles, e isso teve um reflexo muito positivo no 

aumento da receita. Como se pode verificar os impostos diretos mantiveram-se mais ou menos no nível 

do ano anterior, apesar da redução de cobrança de IMT, por força da queda do mercado imobiliário, mas 

houve um ligeiro aumento relativamente ao IMI e relativamente à DERRAMA. Nas transferências 

correntes continua a haver cortes, e espera-se que não haja muitos mais porque isso acarretaria 

consequências negativas. Nas transferências de capital pode verificar-se um aumento muito por força da 

execução do QREN, aumentando cerca de quinhentos mil euros relativamente ao ano de 2011 mas que 

foi muito significativo comparando com o ano de 2010 onde só se executou quatrocentos e vinte e um mil 
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euros de fundos comunitários. Ao contrário daquilo que se diz, por vezes, poder-se-ia ter executado mais 

fundo comunitários, assim houvesse disponibilidade de tesouraria, porque existe muita obra que 

fisicamente está concluída mas não se pode dar execução financeira porque tem de haver por parte da 

autarquia disponibilidade de tesouraria par cumprir com a sua parte. Isto não evita que a autarquia tenha 

os fundo assegurados, porque esses estão assegurados, evita é que a execução financeira no ano de 

2012 não pudesse ter sido maior. Essa execução será transferida para 2013 como se verificará mais à 

frente. Nos empréstimos bancários houve uma diminuição por força das amortizações feitas no exercício 

de 2012 e por não se ter contratualizado durante este ano qualquer tipo empréstimo bancário. Esta 

situação levou a que se tivesse uma execução da receita corrente de 78,9% e da receita de capital de 

30,6% e isso levou a que existisse uma execução total de 56,9%. Relativamente à possibilidade de se 

poder ter tido uma execução maior tinha sido possível caso tivesse vindo o PAEL durante o ano de 2012, 

mas isso não ocorreu, ocorreu já no ano de 2013. Se assim fosse teria havido uma execução de cerca 

de 70% no ano de 2012. Como se pode verificar a independência financeira do município, de acordo 

com o anuário dos municípios, teve um valor semelhante ao de 2012 por força, sobretudo, da diminuição 

das receitas próprias e do aumento das receitas totais. Tudo isto levou a que se conseguisse uma 

percentagem de independência financeira de cerca de 35%, um valor exatamente semelhante ao ano 

anterior. Relativamente à despesa, por força da execução da receita, a sua execução aumentou, em 

relação ao ano anterior, porque houve mais fundos para poder liquidar financeiramente os 

compromissos. Nas despesas com pessoal houve uma diminuição, assim como na aquisição de bens e 

serviços. O que aumentou significativamente foi a aquisição de bens de capital, por força da execução 

do plano plurianual de investimentos e da execução das obras relacionadas com o QREN. A execução 

orçamental da despesa cifra-se nos 56,8%, por força da execução de 72% de despesa corrente e cerca 

de 43% de despesa de capital. Nas despesas com pessoal foi uma das rubricas onde mais se baixou no 

ano de 2012, e aqui estão as consequências daquilo que foram os cortes nos subsídios de férias e de 

Natal, mas este valor aparece também inflacionado por a autarquia ter tido a seu cargo as AEC. Há aqui 

um misto e que faz com que se tenha uma percentagem de afetação das despesas com pessoal sobre 

as receitas correntes de 36,10%, um valor inferior ao do ano passado porque conseguiu-se cortar nas 

despesas com pessoal e manter o mesmo nível de receitas correntes. A evolução das despesas com 

pessoal desde o ano 2009 tem a ver com o número de trabalhadores com regime de emprego público 

por tempo indeterminado e como se pode verificar têm vindo a ser reduzidos os encargos por força de 

pessoas que vão para a reforma que não são compensadas com novas entradas. Em relação aos 

contratos a termo certo são trinta e nove, durante o ano de 2011, e passou-se durante o exercício de 

2012 para nenhum, uma vez que o ano letivo terminou em junho de 2012 e deixou-se de ter os encargos 

com os professores das AEC. Uma das bandeiras em que se tem tido o máximo de cuidado é na 

redução do número de horas extraordinárias e este tem vindo a diminuir substancialmente e por força 

disso acentua-se a evolução em termos financeiros passando para valores mais reduzidos durante o ano 

de 2012. Na análise económica relativamente aos proveitos e ganhos pode verificar-se que de facto a 

tendência de descida mantêm-se. No ano de 2011 existiam doze milhões e cem mil euros de proveitos, 

no ano de 2012 baixou-se cerca de 3% para onze milhões setecentos e setenta mil euros. A grande 
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quebra deu-se nas transferências e subsídios obtidos, que são as transferências do Estado. De resto 

manteve-se um ligeiro aumento nos impostos e taxas, por uma maior receita de IMI porque este é um 

imposto que tem tendência a aumentar todos os anos. Esta subida podia ter sido maior mas durante o 

ano de 2012 o Estado viu compensado o esforço que está a fazer para o ano de 2013, com as novas 

avaliações, e cobrou ao município uma receita adicional relativamente às novas avaliações que estão a 

ser feitas e que vão ter agora a consequência durante este ano. Relativamente aos custos e perdas é 

onde se centra a grande preocupação do município nos outros anos que tem sido de reduzir os custos, 

quer com os fornecimentos e serviços externos, quer com as transferências concedidas, quer com os 

custos com pessoal e também com os custos com mercadorias vendidas e matérias consumidas que 

teve um corte significativo de 57%. Esta evolução ao longo dos últimos anos quer dos proveitos e 

ganhos quer dos custos e perdas onde se tem vindo a acentuar uma diminuição por força de várias 

poupanças que se estão a fazer em todas as despesas correntes primárias, como por exemplo, na 

iluminação pública. A autarquia está a apostar forte na execução do plano plurianual de investimentos e 

com isso conseguir-se as receitas subsequentes do QREN. Em relação aos proveitos e ganhos houve 

um ligeiro aumento em 2010 mas a tendência tem sido de diminuição todos os anos. Na contratação de 

despesas correntes nos bens serviços e consumo de matérias passou-se para três milhões cento e 

sessenta e dois mil euros, no ano de 2012, havendo uma redução de quatrocentos mil euros em relação 

ao ano de 2011. Este valor inclui todo o tipo de despesas da câmara municipal, todo o tipo de 

contratação de despesa corrente, nomeadamente os custos com a iluminação pública, os custos com o 

tratamento de resíduos sólidos urbanos, transportes escolares e todo o tipo de aquisição de bens. Aqui 

está demonstrado o esforço da câmara municipal em reduzir a despesa corrente primária e isto levou a 

que o resultado líquido em exercício no ano de 2012 fosse negativo em um milhão e seiscentos e 

cinquenta e seis mil euros. Contudo, está ao nível daquilo que de melhor se tem conseguido no 

município de Vagos e que foi o ano de 2007, onde o resultado foi também negativo na ordem do um 

milhão e meio de euros. Está demonstrada a evolução que se tem feito, positiva, como é óbvio, embora 

haja também aqui algum trabalho para fazer. Relativamente ao resultado líquido em cash-flow, por força 

da não constituição de uma provisão este ano, poder-se-á ter de melhorar o resultado este ano porque 

no ano passado, se bem se recordam, viu-se a autarquia no constrangimento de constituir uma provisão 

para o processo da lomba do forte velho e, portanto, este não há essa necessidade e o cash-flow 

aumentou. As amortizações do exercício mantêm-se no nível dos cinco milhões de euros e, obviamente, 

causa algum constrangimento depois no que respeita à gestão do nosso ativo líquido, porque é difícil 

compensar, diga-se assim, estas amortizações com um novo imobilizado em curso. Portanto, o que 

acontece é que de facto existem as instalações, elas sofrem uma depreciação em termos contabilísticos 

mas elas estão lá e têm o valor. Como se pode constar neste documento esta é a estrutura do ativo 

líquida da autarquia, o imobilizado sofreu uma redução relativamente ao ano anterior e também as 

dívidas de terceiros de curto prazo sofreram uma redução relativamente ao ano anterior. Tudo isto deve-

se ao facto de estarem aqui incluídos os fundos contratualizados no QREN e no ano passado este valor 

era de seis milhões e duzentos mil euros e este ano baixou, porque entretanto houve a execução de 

fundos comunitários. No passivo verifica-se, também, uma redução relativamente ao ano de 2011. Aqui 
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continua a provisão que foi constituída em 2011 por força do processo da lomba do forte velho, porque 

ela ainda não constitui dívida. É importante realçar que relativamente ao exercício de 2012, e como bem 

se recordam, no ano de 2010, por força do relatório do IGF, a autarquia sofreu uma alteração no que diz 

respeito àquilo que era a sua estrutura de dívida total. Essa dívida, a IGF apurou na altura, em 19,1 

milhões de euros, de dívida total, dívidas a terceiros de médio e longo prazos, dívidas a terceiros de 

médio e longo prazos contratos de leasing, outras dívidas de médio e longo prazos, e por fim toda a 

dívida a fornecedores (fornecedores conta corrente, imobilizado, instituições particulares, freguesias e 

outros.). Esta dívida no ano de 2012 está nos 17,1 milhões de euro, ou seja, dois milhões abaixo daquilo 

que foi corrigido pelo IGF no exercício de 2010 e, portanto, a conclusão a que se chega é que em dois 

anos consecutivos com receitas diminutas, relativamente ao que vinha sendo hábito, conseguiu-se, 

ainda assim, e com a quantidade e qualidade do investimento que está a ser feito, o município conseguiu 

reduzir dois milhões de euros àquilo que é a dívida total do mesmo. Isto é significativo porque resulta, 

ainda relativamente ao ano de 2007 cerca de 7,7%. Relativamente à execução, como se pode verificar, 

no primeiro trimestre do ano de 2013 já há uma execução de 20,8% do total do orçamento para o ano 

2013. O orçamento era de vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil euros e já foram 

executados, no primeiro trimestre, cinco milhões e quarenta mil euros. Neste momento, até à data de 

hoje essa execução á ultrapassou os 25%, portanto, mais uma vez, estão as consequências positivas, 

em termos de execução da contratualização do QREN mas está-se a falar de números absolutamente 

incomparáveis àquilo que era a realidade de 2012 e a previsão era atingir-se os níveis de execução do 

orçamento de 2007 que foram mais de 75%. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para solicitar um esclarecimento 

relativamente aos serviços prestados às IPSS’s. O senhor deputado gostaria de saber se o valor aparece 

contabilizado neste relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões que questionou o senhor 

vereador relativamente à execução. O senhor vereador referiu-se à execução física e não há financeira, 

disse que tinha obras materializadas fisicamente sem execução financeira, por não haver disponibilidade 

financeira para assumir a parte correspondente ao município, e o senhor deputado gostaria de saber 

quais eram essas obras. Em relação ao relatório de contas, propriamente dito, apontou uma questão 

positiva que é a diminuição da despesa corrente e um vício, que vem dos orçamentos anteriores, que é 

uma baixa execução orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu-se ao quadro da página 

103 onde são apresentados elementos para fazer crer que houve uma redução muito grande da receita 

de 2011 para 2012, porque está-se a falar de um gráfico quando aparece uma diferença muito grande, 

aparentemente, entre 2011 e 2012, e então se for de 2010 para 2012 há uma redução enorme. Não 

houve assim uma redução tão grande, e se fizerem um gráfico a partir do zero, onde tudo conta, verifica-

se que os marcadores ficam, praticamente, todos à mesma altura. De 2011 para 2012 houve uma 

redução das transferências, apenas, na ordem dos trezentos e tal mil euros, no entanto aparece ali como 

se estivesse mais. Há uma coisa que o senhor vereador disse, e que não se pode deixar de reconhecer 

como muito importante, que é a redução na despesa corrente e nomeadamente na despesa com pessoal 
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que não é fácil de cortar 10%, mas verifica-se um esforço muito grande. Já quanto ao investimento foi 

fraco, concretizou-se 40% do plano e o investimento da câmara foi na ordem dos cinco mil euros, não é 

brincadeira, são cinco mil euros. Se o município recebeu do FEF, recebemos das transferências de 

capital e de fundos comunitários três milhões setecentos e sessenta e sete mil euros e executou três 

milhões setecentos e sessenta e dois mil euros a diferença são cinco mil euros. Foi este o investimento 

que a câmara fez, isto em termos de investimento real. Nas contas o senhor vereador disse que não 

houve execução financeira e houve execução física, mas o que se está aqui a apreciar são as contas e a 

execução física não entra aqui. Neste relatório fala-se de dinheiros que entraram e saíram e dinheiro 

investido pela câmara municipal em 2012, aparentemente, não chegou aos cinco mil euros. Uma outra 

questão que referiu prende-se com a revisão de contas, que a lei impõe que sejam certificadas por um 

revisor oficial de contas, e a câmara terá de o fazer porque a lei assim o diz e espera-se que de futuro 

venha a ser assim. É fundamental até porque a própria auditoria da IGF fez esse reparo e, portanto, 

continua a ser estranho, para o senhor Jorge Luís, que não haja nenhum acompanhamento destas 

contas mas também já se percebeu que as contas da empresa MAIS VAGOS não estão ainda 

aprovadas e não se pode saber se estas relevam ou não relevam para o exercício de 2012. ----------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e realçou a execução dos 

fundo comunitários e não quis ainda deixar de louvar o esforço na transparência das contas e do método 

da apresentação das contas que mostra toda a clareza que se pretende ter, até as faturas em 

conferência estão discriminadas não havendo nada a esconder, pelo menos aparentemente. Salientou, 

também, o esforço da câmara municipal no equilíbrio das contas através da redução. -------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Silvério Regalado e começou por responde à questão 

colocada pelo senhor deputado Sérgio Freire. As prestações de serviços por parte das IPSS’s ela 

aparecem no exercício de 2012 ainda como um acréscimo de custos, porém é a partir de 2013, e com a 

implementação da lei dos compromissos na sua plenitude, que essas contas, ou seja as faturas das 

prestações de serviço, vão passar a entrar como dívida a fornecedores. Isto porque a partir do momento 

que entra a fatura no município ela tem de ser devidamente cabimentada. Relativamente às IPSS’s há 

também uma particularidade é que esse dinheiro das prestações de serviço, uma parte muito 

significativa, são valores que se tem a receber por parte do estado e que também estão em atraso, em 

relação ao município. Daqui para a frente essas faturas, mesmo as das prestações de serviços, 

passarão a estar como dívida a fornecedores por força da cabimentação obrigatória por força da lei dos 

compromissos e, portanto, é o último ano em que aparece desta maneira na prestação de contas. 

Relativamente às questões do senhor deputado Rogério Simões, no que respeita à baixa execução do 

orçamento de 2012, o senhor vereador referiu de que já houve anos em que se teve execuções de vinte 

e tal por cento e trinta por cento. Não é, obviamente, um resultado que satisfaça, mas por outro lado é 

uma satisfação saber que nesta altura já se tem 25% de execução do orçamento de 2013. Mas, também 

se sabe, pois já foi referido aqui diversas vezes que o facto de haver dívida que transitava todos os anos 

obrigava a empolar os orçamentos, porque um orçamento correto, ou um orçamento feito de forma 

correta, com valores mais ao nível do município de Vagos é o que foi feito em 2007. Neste ano o 

orçamento total eram dezoito milhões de euros estando muito mais enquadrado com aquilo que é a 
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realidade deste município. Agora, por força da dívida que transita e que se necessitava de uma 

ferramenta, e a partir do momento que entrou a lei nº 8/2012 em vigor o executivo municipal sempre 

falou da necessidade de haver um mecanismo que depois se veio a revelar ser o plano de apoio à 

economia local (PAEL) por forma a limpar, diga-se assim, toda a dívida atrasada para se poder fazer 

orçamentos mais realista e para se poder aumentar os níveis e os graus de execução. Daqui para a 

frente o que vai acontecer, depois de se ter devidamente executado o PAEL, é que os orçamentos até 

podem lá ter trinta milhões de euros mas a sua execução vai depender dos fundos disponíveis e, 

portanto, não vale de nada empolar os orçamentos se não tiver fundos disponíveis para os executar. É 

um erro de gestão empolar sempre os orçamentos porque depois chega-se ao final do ano fazer a 

revisão orçamental e ter de reduzir aquilo tudo. Portanto, daqui para a frente os orçamentos da câmara 

municipal vão ter que ter em conta o serviço de dívida do pagamento de PAEL e dos outros 

compromissos bancários que têm e vai ter de se ter em conta aquilo que foi o plano de ajustamento do 

município, aqui aprovado por unanimidade, porque é esse o “bolo” que está reservado para o 

investimento. Relativamente às obras do QREN que estão executadas num estado mais adiantado, em 

termos de execução física, são a biblioteca municipal e os centros escolares. Ainda há pouco mais de 

um mês a autarquia pediu a transferência do QREN, de cerca de trezentos e cinquenta mil euros, do 

centro escolar da Gafanha da Boa Hora. O senhor vereador relembrou que o centro escolar da Gafanha 

da Boa Hora causou um constrangimento à autarquia relativamente à execução do QREN porque esteve 

suspenso. A autarquia pediu uma reprogramação financeira e essa obra esteve suspensa e não se pode 

fazer pedidos de pagamento durante o período final do ano passado, cerca de três quatro meses. 

Relativamente à questão do gráfico, obviamente, que se repararem o gráfico começa nos onze milhões 

de euros, portanto, ele foi cortado e não está devidamente parametrizado. Em relação há questão do 

revisor oficial de contas se bem se recordam na última sessão da assembleia municipal foi dada 

autorização à câmara municipal para proceder à contratação de serviços com consequências plurianuais 

e, internamente, os serviços municipais já estão a tratar deste assunto, apesar de não ser unanime que 

seja obrigatório para todos os municípios. A lei não é suficientemente clara, como tantas outras que 

existem, mas o município de Vagos irá fazê-lo e irá apresentar essa solução para a contratação de um 

revisor oficial de contas. Os orçamentos da autarquia daqui para a frente, e por força da execução do 

PAEL, terão que ter em conta o plano de ajustamento, contudo, este é um exercício extremamente 

complicado prever a catorze anos, numa altura em que está em cima da mesa uma alteração da lei das 

finanças locais que vai alterar todo o paradigma da base de construção do plano de ajustamento. 

Portanto, é um exercício que o município terá de fazer mas terá sempre de ter por base a lei dos 

compromissos, porque essa vai ser a base de funcionamento dos municípios daqui para a frente. O que 

vai acontecer é que não vale a pena ter orçamentado porque não há fundos disponíveis e não se vai 

pode concretizar tudo aquilo que está no orçamento. Será um erro porque por força da lei dos 

compromissos há um volume de dívida controlada que transita para o exercício seguinte. -------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria, com sete abstenções, do grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro. --- 
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------ PONTO OITO: CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO 

PARA OBTENÇÃO DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. -------------------------------------------------  

------ O senhor presidente da mesa informou os presentes de que este ponto será objeto de discussão e 

aprovação numa próxima sessão, devido ao adiantar da hora.---------------------------------------------------------- 

------ 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 sido 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

desta sessão, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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, ____________________________________________________________ 


