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ATA Nº15 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 30 de junho de 

2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, 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 Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pela Senhora Maria Helena Marques 

dos Santos e o Senhor Victor Fernando Santos Neto, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------- 
------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 29/04/2016. -------------------------------------------------- 

------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 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 24 de JUNHO DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA c), 

DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ---------------------------------- 

------ PONTO DOIS: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

ATÉ AO MONTANTE DE 1.500.000,00€ - BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS; ----

------ PONTO TRÊS: JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – LOTES N.ºs 31, 59 e 

60 – DOAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 

PARQUE DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – 
RETIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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: ---------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Manangão, Maria da Graça Matias Gadelho, José 

Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, 

Marco Aurélio Lourenço Martins e Liliana Barreira, eleitos na lista do PSD. ------------------------------------- 

------ Mário Castelhano, César Grave, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira Pascoal, António 

Bastião e Jorge Pereira, eleitos na lista do CDS. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Óscar Manuel de Oliveira Gaspar e Pedro Manuel Mantas, eleitos na 

lista do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Igualmente compareceram os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia assim distribuídos: 

Luís Fernando Dias Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ouca; Silvério de Jesus Rua, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da Junta de Freguesia de Santo 
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André de Vagos, Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Soza e Fernando 

Julião, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António. ------------------------------------------------ 

------ Faltaram ao início da sessão os senhores deputados Hermes Fernandes, Marco Aurélio Martins e 

Óscar Gaspar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Faltou à presente sessão a senhora deputada Ana Paula Mourão. -------------------------------------------- 

------ Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os Vereadores senhora Sara Raquel Rodrigues 

Caladé, senhor João Domingues, senhora Dulcínia Sereno, senhora Maria do Céu Marques, senhora 

Ana Maria Vasconcelos e o senhor João Paulo Sousa Gonçalves. ---------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 29/04/2016. --------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a votação a ata da sessão realizada no dia 

vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, não 

tendo votado os membros que estiveram ausentes na respetiva sessão. ------------------------------------------- 

------ Entretanto, chegou à sessão o Senhor Deputado Marco Aurélio Martins quando eram cerca das 

dezoito horas e trinta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------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 dois de maio e trinta de junho de dois mil e dezasseis. O senhor Presidente informou de que os 

documentos estão disponíveis para quem quiser consultar. Neste ponto da ordem de trabalhos o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal informou de que os senhores Deputados Mário Batista Tarenta e 

António Carlos Maia apresentaram a renúncia dos seus mandatos. -------------------------------------------------- 

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

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 29º, anexo I, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e na 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 as faltas 

dadas pelos senhores deputados, anteriormente referidos, à sessão de hoje. ------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

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

------ Neste período da ordem de trabalhos começou por usar da palavra o senhor Deputado António 

Bastião e referiu que irá fazer algumas questões. A primeira delas prende-se com a estrada que vai de 

Salgueiro para Vale de Ílhavo, perto de uma central de betão que existe do lado direito, estão lá uma 

pequenas raízes bastante salientes o que provoca algumas situações mais problemáticas. Outra questão 

tem a ver com o Pontão de Covão do Lobo para Rines que se encontra obstruído, a estrada está 

intransitável, e o senhor Deputado quer saber para quando estão previstas as obras e a conclusão das 

mesmas. Entretanto, referiu que em plena Época Balnear as principais vias de acesso às praias do 

concelho de Vagos são, neste momento, as que vêm de Mira e da Costa Nova e perguntou se os 

estradões de Calvão e da Lomba se não podiam estar nesta altura já em plenas condições. ----------------- 
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------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor Deputado Mário Castelhano e perguntou se o Senhor 

Presidente da Câmara anda, ou não, a negociar com o Lidl, e no caso afirmativo há quanto tempo. -------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora Deputada Carla Gouveia e começou por referir que 

apesar de não gostar de repetir assuntos tem um estudo empírico que a sustenta e tem algumas 

pessoas a quem deve muito respeito. No dia de hoje foi dar um passeio abasteceu o seu automóvel com 

um cartão que dá direito a seis cêntimos de desconto por litro, o European Card da Galp Energia, até 

aos trinta anos. Entretanto, foi até Anadia e ficou a conhecer um Cartão Jovem, o Anadia Jovem, e 

concluiu que este tipo de iniciativas depende da vontade política, pois trata-se de uma coisa tão simples. 

A senhora Deputada disse que não gosta de estar sempre a dizer as mesmas coisas mas há algumas 

questões que ouviu num debate político que a deixaram, um tanto ou quanto, intrigada. Este cartão 

apelidado de Anadia Jovem tem tido algum sucesso que para o ano, ou no fim de este ano, vai ser 

criado o Cartão Sénior. Este é um ótimo exemplo de como a vontade política cria vantagens em coisas 

tão simples, em coisas tão elementares. Nos últimos dois anos, o cartão foi criado em dois mil e treze, a 

lista de empresas privadas não parou de crescer, numa simples pesquisa no site da Câmara Municipal 

de Anadia encontrar-se-á uma lista de quarenta páginas com nomes, moradas e contactos das 

empresas onde se pode utilizar o Cartão Anadia Jovem. É algo muito simples, em dois mil e treze não 

teve custos nenhuns, como forma de impulsionar a sua adesão, e a partir desse ano passou a custar um 

euro por ano e basta dirigir-se à Câmara Municipal ou à Biblioteca Municipal preencher um formulário e 

aderir ao Cartão Jovem. Os serviços municipais tem o valor de desconto definido pela Câmara, as 

empresas ao aderirem, e têm um formulário próprio, decidem por si o valor dos descontos e quais as 

condições. A senhora Deputada referiu que o senhor Presidente pode até andar concentrado nas outras 

prioridades para a juventude que já disse que tem, e que defende, mas se tiver uma vontade política e   

meia hora de disponibilidade consulte o Portal da Juventude no Link Cartão Jovem Municipal há lá uma 

parte que diz “adesão dos Municípios” e poderá verificar os benefícios da sua implementação e como é 

que pode aderir contactando a MOVIJOVEM. “É simples, bata porta a porta, tal como nós, fale com as 

empresas, seja presente, informe-se sobre as vantagens de reforçar os laços, reforçar a identidade do 

vaguense, fale com as empresas, estabeleça acordos protocolos básicos e divulgue no facebook do 

município de Vagos. Irá com certeza verificar uma forte adesão de ano para ano. Ao início tudo é difícil 

mas, depois, as coisas começam a andar. Faça com diz o seu slogan, faça mais, e então vamos até 

onde queremos ir, porque também queremos lá chegar. Eu não gosto como disse de repetir as coisas 

mas perante alguma ignorância de alguns comentários políticos eu tive de voltar a trazer este tema em 

nome das pessoas que foram para o terreno, trabalhar voluntariamente por uma causa. Isto não é uma 

folha, como lhe chamara, não é um bloquinho, é um Cartão como o nome indica e não é uma juventude 

partidária que o faz, são as Autarquias, como é lógico, e como é da lógica são as Autarquias que devem 

contactar a MOVIJOVEM para receber os documentos necessários, para estabelecer os protocolos e os 

acordos com as empresas porque é nos serviços municipais que eles são feitos. Portanto, eu garanto-

lhe, eu não volto a falar disto, pelo menos neste mandato, não volto falar deste assunto se me prometer 

que vai analisar a questão um bocadinho melhor. Obrigada.” ----------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

4 
Ata nº15, sessão ordinária de 30 de junho de 2016, da Assembleia Municipal 

------ O senhor Deputado Óscar Pascoal usou da palavra e referiu-se ao Cais das Folsas Novas, ou seja, 

aquele local foi requalificado, é uma obra da Polis da Ria, e verifica que está um pouco desmazelado. 

Depois de toda a dificuldade e de todos os problemas que surgiram para se finalizar a obra daquela 

envergadura também era necessário, agora, dar-lhe uma continuidade para o local de uma forma airosa, 

em que as pessoas gostem daquilo que foi feito, pois evolve valores que custam a todos e dando 

continuidade às coisas verifica-se que o dinheiro foi bem empregue. Entretanto, o Senhor Deputado 

aproveitou para perguntar se há mais alguma obra da Polis prevista para o concelho de Vagos nos 

próximos tempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor Deputado Fernando Vieira e começou por felicitar a maior 

parte das pessoas que estão aqui presentes pelo que se passou no dia vinte e cinco de junho, dia das 

Marchas Populares em Vagos. O concelho está de parabéns, as freguesias estão todas de parabéns, 

porque este ano participaram todas e primaram por apresentar um excelente espetáculo, que na opinião 

do senhor Fernando, melhor que nos outros anos. No entanto, quis deixar um pequeno à parte, porque 

se pôs a fazer contas e à exceção da Gafanha da Boa Hora, que tem sempre mais elementos, as 

marchas envolvem diretamente cerca de cento e vinte e cinco pessoas o que dá uma média de mil 

pessoas no total, com duas ou três mil pessoas a assistir. Portanto, este é um espetáculo que envolve de 

quatro a cinco mil pessoas e não há mais nenhum festival em Vagos que “mexa” com tanta gente, quer 

do concelho quer de fora do concelho. No entanto, a alguns espetáculos atribuísse um subsídio na casa 

dos quarenta mil euros e a cada freguesia é atribuído um subsídio de dois mil e quinhentos euros para a 

realização das marchas o que é insuficiente. Seria bom que a Câmara Municipal, e tem um ano para o 

fazer, uma vez que já se sabe que vai haver marchas no próximo ano, corrigisse as coisas que correram 

menos bem e repensasse o valor do subsídio e a questão da música, isto é, como está não funciona 

muito bem. A Junta de Freguesia de Soza recebeu a música, para ensaiar, uma semana antes, e a culpa 

também não é só da banda porque as coisas chegam lá tarde e depois têm de fazer tudo ao mesmo 

tempo. Outro aspeto que ficou esquecido e se as marchas voltarem a realizar-se nos mesmos moldes a 

Câmara deve preocupar-se ou então a direção da banda, ou seja, os jovens que tocam na banda 

estiveram desde as dezoito horas e trinta minutos até as duas da manhã sem comer e, no futuro, alguém 

se deve preocupar com situações como esta para que tal não volte a acontecer. Entretanto, fez 

referência a uma situação que tem vindo a acontecer na Freguesia de Soza, que o anda a preocupar 

bastante, e é uma questão que não é de agora, e que se prende com os cavalos pertencentes à 

população de etnia cigana que residem naquela freguesia. O senhor Presidente da Junta de Freguesia já 

chamou a polícia algumas vezes porque os animais andam à solta e vão para o meio da estrada, 

podendo causar acidentes. Os proprietários são difíceis de identificar, os animais ficam abandonados em 

qualquer terreno e em qualquer sítio, causam prejuízos aos agricultores, a maior parte das vezes o que 

se faz é chamar a GNR que se desloca ao local e tenta prender os animais e avisa os donos mas mais 

nada é feito. A Câmara Municipal tem um gabinete veterinário que podia verificar esta situação, porque 

aqueles animais não têm chip, nem brinco, nem tudo aquilo que todos os cidadão são obrigados a ter 

nos seus animais, e não são acautelados tendo a maior parte deles parasitas e alguns passam 

inclusivamente fome.  A verdade é que estas pessoas não respeitam as normas e há sempre receio em 
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ir falar com eles, e até de fazer queixa, e se calhar a Câmara tem algum peso e poder para exercer 

alguma pressão e verificar as condições em que os animais se encontram e, pelo menos, acautelar as 

propriedades privadas das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou a palavra o senhor Deputado César Grave e questionou o senhor Presidente da 

Câmara sobre o valor que recebeu a Autarquia com o início da recolha do lixo e o que estão a fazer, 

agora, os funcionários que estavam afetos a este serviço. O senhor Deputado teve conhecimento que 

ficaram contentores por recolher e há duas semanas os contentores na praia da Vagueira estavam 

cheios e com muito mau cheiro, tendo sido justificado na última Reunião de Câmara, que se realizou na 

Gafanha da Boa Hora, que este serviço estava numa fase de ajustamento. Entretanto, este fim-de-

semana repetiu-se o mesmo cenário, ou seja, os contentores cheios e com muito mau cheiro que com 

estas temperaturas ainda se torna pior, concentrando mais os maus cheiros. A nova empresa já está a 

funcionar mas continua-se com o mesmo problema. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Juan Carlos Martins e abordou duas questões. 

A primeira delas tem a ver com o esforço financeiro municipal com as obras de requalificação, nas várias 

frentes que existem neste momento, a construção dos pontões, as dívidas às IPSS’s, muitas vezes aqui 

faladas e que estão em dia, e os acordos com as Juntas de Freguesia, que estão todos em dias. Com 

este esforço todo ainda se faz pavimentações, requalificações de estradas, há a criação de emprego e 

ajuda ao investimento. Neste sentido, o senhor Deputado é de opinião que quando se faz uma pergunta 

em órgãos de comunicação social para saber onde foram gastos quinze milhões de euros, que a Câmara 

recebeu, é um insulto à inteligência das pessoas de Vagos ou então é má-fé. Esta é a interpretação 

pessoal do senhor Deputado. A segunda questão, que abordou, vai no mesmo seguimento, porque 

parece que a oposição anda “um puco distraída” e, por isso, deixou os parabéns ao Senhor Presidente 

da Câmara pelo alcatroamento do estradão que liga Calvão ao Areão que está em excelentes condições, 

que por esta altura já deve estar terminado. Entretanto, deixou um apontamento por coisas simples que 

se fazem, quando se quer trabalhar em conjunto, e que se refere aquela pequena obra, mas grande de 

importância, que é a ponte que está por cima da Ponte da Fareja feita em conjunto com a Associação 

Trepanelas, o Sozense e a Câmara Municipal que apesar de ser provisória era aquilo que já se falava há 

muito tempo que devia ser feito para se fazer uma ligação e uma passagem no Rio Boco. Entretanto, 

não quis deixar de referir que quando ouviu o senhor deputado César estava à espera de outra coisa e, 

por isso não pode deixar de chamar à atenção quando se vai para os órgãos de comunicação social e de 

“uma maneira cobarde” fazer algumas acusações que ultrapassam a questão política. Mas essa é uma 

análise que vai ter de ser feita pelo senhor Presidente da Câmara e não pelos Membros da Assembleia 

Municipal. O senhor César Grave, porque foi ele que em representação do CDS, fez acusações 

gravíssimas, no ponto de vista do senhor Juan Carlos políticas e pessoais. Quando se fala em 

“negociatas”  em pouca transparência, quando se diz “que o executivo parecido foi o executivo antes do 

CDS” são acusações demasiado graves e, por isso, o senhor Juan Carlos, quis solicitar ao senhor 

Presidente que esclarecesse e, utilizando as palavras do CDS, “que negociatas são estas e que falta de 

transparência é esta”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Entretanto, usou da palavra o senhor Deputado José Martins para questionar o senhor Presidente 

da Câmara sobre o que é que um cidadão de Vagos pode fazer para saber onde, quando e quanto gasta 

o Município num ano. Outra observação que fez prende-se com o que vai ouvindo de grande parte dos 

elementos da oposição deste executivo dizendo que nada se faz no concelho de Vagos, que as coisas 

só acontecem nos concelhos vizinhos. Contudo, vem um Secretário de Estado ao concelho de Vagos, 

que por sinal até é de um partido diferente do deste executivo, e torna público os elogios feitos. O senhor 

José Martins daqui tira duas conclusões: ou as pessoas que fazem parte da oposição andam distraídas e 

não vêm ou então o senhor Secretário de Estado deve ter cometido alguma gaffe. Durante alguns anos 

ouviu-se aqui, e na rua, que os investimentos feitos pelo executivo nos sintéticos eram exagerados e 

eram fora do tempo e o senhor Deputado entende que quem continua a ter esses pensamentos 

perdesse um pouco do seu tempo e fizesse um acompanhamento do que se passa nas coletividades 

onde esses sintéticos foram instalados. É que se o fizerem ficam a saber o número de crianças e adultos 

que passam diariamente por essas infraestruturas. ------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvão usou da palavra e referiu que todos se 

lembram, com certeza, que na última sessão ordinária da Assembleia Municipal foram aqui aprovadas 

duas moções sobre o Colégio de Calvão. O senhor Luís Oliveira quer saber se as moções foram 

remetidas para as entidades referidas, porque afinal veio-se a saber que o que estava aqui em causa era 

“uma seitazita amarela e que o Colégio de Calvão faz parte de um grupo que é uma minoriazita e que 

anda aqui a tentar roubar o Estado que fica mais caro até que as escolas estatais, os alunos vão muito 

mal preparados para o Ensino Superior. Tudo uma série de coisas que como tem vindo a público, da 

parte dos nossos governantes, particularmente de uma Secretária de Estado e do Ministro da Educação 

e, também, pelo nosso Primeiro-Ministro que teve a oportunidade de, no Congresso Nacional do PS, 

suscitar um esplendoroso aplauso de todos os presentes. Portanto, eu espero que esta Assembleia não 

se tenha arrependido de ter enviado ao senhor Ministro da Educação e à senhora Secretária de Estado 

essa moção. Em todo o caso como ela foi enviada eu gostaria de perguntar ao senhor Presidente se veio 

alguma resposta, se foi dado algum sinal por parte dos nossos Governantes. Eu peço desculpa por usar 

esta ironia amarga, nas minhas palavras, mas se é verdade que das pessoas mais distantes que não 

conhecem a realidade já tenho mais dificuldade em perceber que pessoas da nossa terra venham para 

os jornais dizer que o Colégio de Calvão é um conjunto de arrogantes, de extremistas, faz parte de uma 

cambada de mal educados que são arrogantes, extremistas, ignóbeis e descredibilizados. Portanto, 

quatro adjetivos fantásticos para caracterizar o Colégio de Calvão, e peço mais uma vez desculpas por 

este modo eventualmente pouco agradável como apresento a questão, e peço ao senhor Presidente que 

faça o favor de nos por ocorrente do que entretanto terá acontecido e se a situação do Colégio será tão 

boa como nos têm feito acreditar.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e 

Covão do Lobo para agradecer os alcatroamentos que têm vindo a ser feitos na sua freguesia e será um 

grande prazer que os continuem a fazer porque, de facto, estavam a fazer muita falta e com este tipo de 

melhoramentos, com certeza, ir-se-á fixar mais gentes nas freguesias mais a sul. ------------------------------- 
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------ Entretanto, usou da palavra a senhora Deputada Madalena Pinto e começou por falar das Marchas 

Populares felicitando o executivo pela iniciativa e a todos os Presidentes de Junta pelo trabalho e 

empenho que tiveram. Foi uma alegria enorme e um dinamismo muito grande para o concelho de Vagos 

ter as oito freguesias a participar. Elogiou todos aqueles que estiveram na organização e a participar, 

estiveram todos muito bem, porque o que conta é mesmo participar visto que não há prémio, embora 

pudesse haver, na opinião da senhora Deputada, porque assim ajudava a que houvesse mais 

entusiasmo. Agradeceu à Câmara Municipal pela verba atribuída porque, pouco ou muito, sem esta 

ajuda não era possível a concretização deste evento que envolveu uma grande moldura humana. 

Entretanto, falou de um outro assunto, já aqui referido, e que tem a ver com a recolha do lixo que nos 

últimos dias tem vindo a ser feita por uns carros diferentes. A senhora Deputada deixou um alerta 

relativamente aos contentores do lixo, isto é, muitos dos contentores de lixos domésticos estão partidos, 

ou não têm tampas ou têm tampas parcialmente e as moscas entram, o calor é algum traz muitas 

moscas os resíduos começam a deteorizar-se provocando mau cheiro. Quando terminar o verão entra-

se no inverno e os contentores precisavam de ser fixados, porque com o vento e o mau tempo eles estão 

sempre tombados e partem-se. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões colocadas pelos 

membros da Assembleia Municipal. Assim sendo, esclareceu que em relação às raízes na estrada 

Salgueiro-Vale de Ílhavo tomou nota e irá encaminhar para os serviços a fim de se resolver a situação. 

Relativamente ao pontão Covão do Lobo - Rines é assinado o contrato dia seis de julho e depois estar-

se-á em condições da consignação e a obra iniciar no entretanto e tudo se fará para que termine até ao 

fim do mês de julho. A questão de melhorar as vias de acesso às praias está ultrapassada, pois essas 

obras estão a terminar. O estradão de Calvão ficou hoje concluído e o estradão da Lomba está quase a 

terminar. A Câmara Municipal fez um alerta ao ICNF para ser colocada sinalização, por causa do 

excesso de velocidade, e este autorizou que a Autarquia se responsabilizasse pela questão e, por isso 

mesmo, já foi aberto um procedimento para o efeito e logo que possível será colocada a sinalização 

para, pelo menos, atenuar esse perigo. Todos os dias, enquanto as obras decorriam, durante o dia, o 

trânsito era desviado porque o alcatroamento foi feito com alcatrão quente e, por isso, os carros não 

podiam passar. A estrada era fechada durante o dia e à noite era aberta. Tudo foi articulado, 

nomeadamente com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvão e com o Colégio de Calvão, 

por causa da questão do ano letivo, e ficou tudo resolvido. Como se sabe uma obra destas tem 

constrangimentos tal com tantas outras, nomeadamente a que está a ser feita no Pontão das Malhadas 

de onde se tem recebido algumas reclamações por causa da poeira que levanta. Mas, evidentemente, a 

obra não podia ter sido feita noutra altura, porque noutra altura tinha excesso de água  nesta altura há a 

questão da poeira e o desvio do trânsito. A obra está a ser feita, precisa de um corte de estrada, optou-

se por esta solução em vez de andar a fazer desvios que podiam causar mais transtornos. Esta solução 

tem um problema que é o pó. Havia uma questão, que entretanto já foi resolvida, que era durante os dias 

de trabalho a equipa do empreiteiro rega três vezes ao dia a passagem e ao fim de semana, como não 

havia quem fizesse esse trabalho, a AdRA fez uma ligação à água e um funcionário da Câmara, três 

vezes ao dia, vai regar aquele acesso. Esta solução minimiza o problema mas não o resolve. 
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Relativamente à questão do Cartão Jovem o senhor Presidente referiu, como já havia feito 

anteriormente, que a Câmara Municipal analisará o assunto e fará aquilo que estiver ao seu alcance. De 

todas as formas tão ou mais importante que essas medidas, que são uma boa operação de marketing, 

existem outras e a Câmara Municipal tem uma estratégia, e deve, e fá-lo com frequência, adotar ideias 

que não são do PSD e que são propostas por outros partidos mas também não o pode fazer sempre só 

porque é proposto pela oposição. O executivo tem a sua estratégia, tem o seu caminho e acha prioritário 

criar emprego, criar condições para que na Incubadora de Empresas se instalem jovens 

empreendedores e, portanto, existem uma série de medidas de apoio à fixação dos jovens consideradas 

pertinentes e prioritárias. Em relação ao Cais das Folsas Novas está prevista uma limpeza muito em 

breve, até porque irá realizar-se lá o Festival do Moliceiro, e, por isso, como os recursos também são 

escassos, optou-se por deixar a limpeza para mais próximo dessa data que será no final do mês de 

julho. Quanto às obras da POLIS, neste momento, nada se sabe quanto ao futuro da POLIS. Foi público 

aquando da visita do senhor Ministro do Ambiente, que esteve em Vagos a inaugurar as obras da praia 

da Vagueira, que a POLIS iria ter continuidade e, neste momento, está-se a aguardar por novidades. 

Têm sido feitas interações com o senhor Ministro e com Ministério do Ambiente e com a Secretaria de 

Estado. O senhor Presidente está em crer que o senhor Ministro está sensibilizado para a necessidade 

da continuidade do programa POLIS e da bondade que ele teve neste passado recente. A POLIS 

continua com alguma atividade, nomeadamente na conclusão de alguns projetos, que não serão ainda 

nesta fase obras. Na semana passada a Câmara recebeu três propostas de projetos de obras: uma de 

estacionamento junto ao Labrego; outra no Areão; outra na Vagueira. São três projetos que já estavam 

em execução e que a Câmara recebeu agora para emitir parecer, apesar de não existir previsão para 

entrada em obra. Quanto às questões levantadas pelo senhor Presidente de Junta de Freguesia e no 

que se refere às Marchas Populares, questão também abordada pela senhora Deputada Madalena 

Pinto, o senhor Presidente concordam com tudo o que foi dito. De facto agora terá de ser feita uma 

reanálise daquilo que correu bem e do que correu menos bem e fazer-se as melhorias. As oito Marchas 

estiveram num excelente performance. A Câmara Municipal pagou à Filarmónica Vaguense pela atuação 

e a questão do jantar não ficou ponderada mas, obviamente, não faz nenhum sentido os músicos ficarem 

sem comer durante tantas horas. O senhor Presidente só agora tomou conhecimento da situação e 

quando for a atuação na Vagueira essa questão já será tida em conta, e será articulada com  Direção da 

Banda, porque a Câmara Municipal não fica mais pobre por distribuir uma sandes e um sumo aos 

músicos que forem atuar. A senhora Vereadora Dulcínia tomou a devida nota e irá analisar a questão na 

atuação na praia da Vagueira. Em relação às questões colocadas pelo senhor Deputado César Grave o 

senhor Presidente tem algumas dificuldades em responder, ou melhor, não sabe mesmo como lhe pode 

responder. É que responder à questão “Quanto recebeu a Autarquia pela recolha dos resíduos?” O 

senhor Presidente não sabe o que é que isso é, “se é ignorância, se é distração, ou se fui eu que 

interpretei mal a questão.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado César Grave pediu para usar da palavra e explicar melhor o que pretendia com 

a questão que colocou e referiu que na altura, quando se iniciou este processo todo, o senhor Presidente 
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disse que a Autarquia iria ceder alguns equipamentos à empresa que ganhasse o concurso e que seria 

ressarcido de determinados valores. É essa a questão que o senhor Deputado pretende ver esclarecida.  

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara e referiu que é a mesma questão e a resposta é 

a mesma. O contrato veio a esta Assembleia e todos tiveram oportunidade de o ler e ver as cláusulas 

que ele incluía. Quando o senhor Deputado “acusa os outros de falta de transparência pelo menos lei os 

documentos que lhe são entregues, porque no contrato nunca fala, em lugar nenhum, que a Câmara 

cederá equipamentos. Nós tínhamos equipamentos mais que desatualizados e, como é evidente, nunca 

se colocou essa questão que foi bem esclarecida aqui e, portanto, volto a dizer que não sei se é 

ignorância se é distração.” Quanto às outras questões relacionadas com a recolha dos resíduos, e em 

resposta às preocupações da senhora Deputada Madalena Pinto, obviamente, a Câmara Municipal 

também anda preocupada e por isso atentos à questão. Desde o início que se sabia que o serviço não 

iria iniciar de forma perfeita e tem-se feito um esforço junto da empresa para que eles melhorem a 

prestação desse serviço. Entretanto, já começaram a mudar alguns contentores do lixo, porque alguns 

deles estavam de facto em muito mau estado. A Câmara Municipal como estava nesta pendência de 

avançar com o procedimento não fez a alteração. Há uma questão que preocupa o executivo, e que é 

preciso acautelar, que é o aumento de fluxo de pessoas no concelho todo, e não só na praia da 

Vagueira. Os emigrantes estão para chegar e preciso assegurar que a recolha do lixo seja feita com a 

devida qualidade. Os serviços camarários tinham somente um camião do lixo que estava a funcionar 

mais ou menos e foi submetido a uma pequena reparação para o ter pronto caso haja necessidade de 

haver algum backup para o serviço de recolha. Ao contrário do que já se ouviu algumas vezes dizer, até 

afirmar, caso o serviço falhasse se Vagos iria pedir ajuda a Ílhavo ou a Mira, o senhor Presidente 

informou de que Ílhavo e Mira já têm recolha contratada da mesma forma há anos. Em Ílhavo quem 

recolhe é a SUMA e em Mira quem recolhe é a ERSUC. A questão dos trabalhadores que estavam 

afetos à recolha do lixo está assegurada, ou seja, foram reencaminhados para outras áreas onde havia 

mais necessidade, nomeadamente para a limpeza urbana e para os jardins. Esta situação será objeto de 

alteração no mapa de pessoal quando ele aqui vier, numa próxima alteração que houver ou no 

orçamento que tem sempre como um dos documentos dependente o mapa de pessoal.  Relativamente 

ao esforço financeiro feito pela Autarquia, de facto, têm vindo a ser efetuados os pagamentos às 

instituições com quem haviam sido assumidos compromissos, tais como as Juntas de Freguesia e as 

IPSS’s. Este ano a Câmara Municipal já pagou cerca de quatrocentos mil euros de verbas que estavam 

em atraso e, evidentemente, que esse esforço financeiro que é tido, dinheiro que é gasto no 

cumprimento das suas obrigações, poderá ser gasto noutros locais. Neste momento, há um única IPSS 

que desse valor ainda tem dinheiro para receber, sessenta e dois mil e quinhentos euros, que é a Santa 

Casa da Misericórdia. Mas a Autarquia está em acordo com a Santa Casa da Misericórdia e, portanto, 

esse valor em dívida está registado mas, mesmo assim, está-se em cumprimento com aquilo que foi 

estabelecido com esta IPSS. Quanto há questão dos quinze milhões de euros o senhor Presidente 

referiu, e respondendo também à questão do senhor Deputado José Martins, os documentos da 

Prestação de Contas estão disponíveis no site da Câmara Municipal depois de aprovados em 

Assembleia Municipal pelos seus membros. Quando se fala num milhão de euros como “quem fala de 
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tremoços” tem que haver algum cuidado, porque um milhão de euros é muito dinheiro. Além disso, é 

relativamente fácil de perceber, e o senhor Presidente já explicou por diversas vezes, que a Câmara 

Municipal executou cerca de quinze milhões de euros e essa divisão está muito clara nos números. Só 

pode ser um ato de “má fé” quando alguém utiliza os números de forma incorreta, porque se é verdade 

que as receitas da Câmara dependem do ano, por exemplo há dois anos foi de cerca de doze milhões, e 

há aqui fatores que fazem depender as receitas. Por seu lado as receitas fazem depender o nível de 

despesas que se tem e o nível de investimento. Sempre que se inicia um novo ano a Câmara Municipal 

tem associadas um número de despesas das quais não pode fugir e as mais evidentes são as despesas 

com pessoal, fornecimentos de energia e água, transportes escolares, áreas da ação social escolar, na 

área da educação, etc.. Os grandes números estão no documento de Prestação de Contas, colocados 

na devida altura, mas sempre que entenderem questionar sobre esse assunto o senhor Presidente 

responderá, porque tem todo o orgulho no bom desempenho financeiro da Câmara Municipal 

reconhecido por diversas entidades. O maior reconhecimento é quando a Câmara Municipal tem que 

recorrer à banca por algum motivo e tem uma resposta positiva por parte destas entidades, 

nomeadamente com preços de operações muito abaixo da média. Em breve haverá para anunciar uma 

redução muito elevada do spread da operação que o Município tem no processo Ria Vagos. A questão 

está a ser analisada e em tempo oportuno será remetida a Reunião de Câmara. Este é mais um reflexo 

que a Câmara Municipal tem credibilidade e que esta é bem vista na banca e que depois tem 

consequências positivas nesta contração de dívida e no preço que custam estas operações. Em relação 

aos passadiços sobre a Ponte da Fareja é uma questão que está a ser trabalhada em conjunto com duas 

associações do concelho de Vagos no âmbito de uma prova que será levada a cabo no próximo dia dois 

de julho. Quanto à questão das “negociatas” o senhor Presidente elogia a coragem do senhor Deputado 

Juan Carlos em perguntar sobre este assunto, porque há muitas pessoas que só tem essa coragem 

noutros locais e depois chega-se aqui à Assembleia Municipal, que é o local certo para colocar essas 

questões, e “acobardam-se”. A resposta em relação à questão das “negociatas”, relacionando aqui com 

a pergunta do senhor Deputado Mário Castelhano, e já se vai perceber o porquê, o senhor Presidente 

fez um breve resumo sobre aquilo que foram as várias ações desta situação. “Quando nós tomámos 

posse, em outubro de dois mil e treze, na primeira Reunião de Câmara foi levada uma proposta para 

delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara. E, de acordo com a lei 75/ 

2013, foram delegadas no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação em qualquer um 

dos Vereadores, diversas delegações de competências, nomeadamente a alínea g) que diz adquirir, 

alienar ou onerar bens imóveis de valor até mil vezes a RMMG (Retribuição Mínima Mensal Garantida) 

que neste momento está nos quinhentos e trinta euros, de acordo com o decreto-lei 254-A/2015. 

Portanto, quer isto dizer que a Câmara Municipal delegou no seu Presidente, com possibilidade de 

subdelegação nos senhores Vereadores, a possibilidade de adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até 

quinhentos e trinta mil euros, à data de hoje. E delegou outras, nomeadamente assegurar, organizar, 

gerir os transportes escolares. Ora, obviamente ao abrigo do direito da oposição, e vocês que não são 

oposição, devem questionar tudo o que é o exercício por parte do Presidente da Câmara das suas 

competências próprias ou das competências que lhe são delegadas. E eu, cabe-me a mim responder a 
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todas essas questões. Eu, obviamente, não levo às reuniões de câmara e para conhecimento da 

Assembleia Municipal as redes de transportes escolares que estabelecemos, nem levo as compras de 

terrenos, até porque Vªs Exªs no orçamento municipal aprovam um valor até ao qual a Câmara Municipal 

pode adquirir terrenos que é a ação cinco de dois mil e desaseis, para este ano, que vocês dotaram, por 

proposta da Câmara Municipal, de duzentos e cinquenta mil. Obviamente que surgem necessidades, e 

são várias, por força de algumas circunstâncias, de algumas aquisições, e a última que surgiu foi para a 

aquisição de um terreno para alargar a rua das Abelhas, na ligação do Lombomeão até à Zona Industrial. 

E nós, porque o alargamento da estrada era muito grande, decidimos comprar uma das parcelas de 

terreno para alargar a estrada para esse lado. Questões como esta surgem e já explicarei à frente. E 

como é que nós fazemos? Fazemos uma avaliação no simulador das Finanças, que fica no processo. 

Obviamente que mais cinco menos cinco, já fizemos negócios um pouco acima da avaliação, já fizemos 

negócios muito abaixo, e o que é certo é que fica tudo no processo. Normalmente é feita a escritura 

pública, que de aquisição as escrituras públicas foram todas feitas no Notário de Vagos, só houve uma 

escritura pública que não foi feita por indisponibilidade do Notário mas não foi de compra, foi de venda. 

E, nos que diz respeito à aquisição estamos conversados. No que diz respeito à transparência nós 

damos todo o tipo de informação, aliás eu até já fui acusado de dar informação a mais, aqui nesta 

Assembleia Municipal. Além disso, ainda há a possibilidade de recorrer ao base.gov.pt onde esta a 

informação sobre os procedimentos que são feitos na Câmara Municipal e ainda na última sessão de 

dois mil e quinze foram cá trazidos uma série de procedimentos que foram feitos ao abrigo de uma 

delegação de competências que esta Assembleia Municipal fez na Câmara e no Presidente da Câmara. 

Vamos aos casos concretos., porque eu também não gosto de fugir a nenhuma questão, Mas como não 

foi colocada aqui e foi colocada noutros fóruns eu terei oportunidade de responder a ela. Nos dois casos 

em concreto, estamos a falar de quatro lotes que foram adquiridos na avenida João Grave, era um 

compromisso antigo foram feitas as aquisições, com este enquadramento todo que eu disse 

anteriormente, e neste momento os quatro lotes estão a ser apalavrados, digamos assim, porque estas 

coisas requerem conversas, negociações, não sei se chamam negociatas mas também já lá 

chegaremos, com as partes interessadas. Neste momento, estamos em diálogo com a Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos para permutar dois desses lotes com uma casa no Bairro da Corredoura para criar 

uma bolsa de estacionamento neste Bairro. Numa outra situação, numa situação assinalada, e bem, pela 

Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, estamos a tratar também de uma eventual permuta para 

resolver um problema no Lombomeão. A questão colocada enfoque, mais grave, foi numa parcela de 

terreno que a Câmara Municipal comprou ao lado dos Armazéns Municipais, e inclusive foi dado um 

enfoque muito especial ao facto da pessoa a quem nós adquirimos o terreno ser irmã de uma pessoa 

que está hoje na Junta de Freguesia de Vagos e Santo António e que foi em tempos Presidente da Junta 

de Freguesia de Vagos, o senhor Manuel Adérito Neto, pessoa com quem eu nunca conversei sobre 

este assunto. Mas ainda que tivesse conversado, vamos fazer uma resenha também sobre esta questão. 

Em dois mil e oito a Câmara Municipal colocou em hasta pública a venda dos armazéns pelo valor de 

cerca de quinhentos mil euros. Portanto havia na altura interesse em vender, na altura havia o projeto 

para Santo André e foi colocada em hasta pública essa mesma venda. Não houve interessados e, 
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portanto o negócio não avançou, como é evidente. Em dois mil e dez dois mil e onze eu, enquanto 

Vereador das Finanças, fiz uma abordagem informal com o Lidl tentando saber se eles estariam 

eventualmente interessados em adquirir os Armazéns Municipais para fazerem eventualmente, mais 

tarde, a expansão da sua loja e na altura diz que não, não estava interessado, não havia planos de 

expansão e, portanto, não queriam avançar com a aquisição. Nem chegamos a falar de valores, mas 

obviamente os valores de referência seriam os cerca de quinhentos mil euros pelos quais nós colocamos 

em hasta pública. Isto foi uma conversa e não teve qualquer consequência. Em dois mil e quinze nós 

iniciamos o processo de requalificação dos Armazéns Municipais. E esse processo de requalificação dos 

Armazéns Municipais, obviamente, tinha em conta várias situações, nomeadamente colocou-se a 

questão do alargamento. Entretanto, o muro até caiu, o muro que separa o nosso terreno do terreno da 

irmã do Senhor Manuel Adérito Neto, e nem chegamos a reconstruir o muro porque iniciamos um 

processo de conversações com a senhora que não estava minimamente interessada em vender o 

terreno. Mas, enfim, chegamos a um entendimento, fizemos a aquisição do terreno, por um valor que 

tendo em conta a dimensão do terreno, anda à volta dos oito euros o metro quadrado. Fizemos o projeto, 

lançamos a empreitada, estamos neste momento em condições de adjudicar a empreitada mas, 

entretanto, eis quando não, o Lidl vem à carga e começamos uma série de conversas sobre a 

eventualidade de aquisição por parte dos terrenos. Esse processo concluiu-se há muito pouco tempo e, 

hoje mesmo, entrou na Câmara Municipal uma proposta do Lidl para a aquisição desses dois terrenos, 

são três artigos, porque o armazém tem dois artigos, desses três artigos, dois dos armazém e outro do 

terreno que a Câmara comprou, por setecentos e vinte e cinco mil euros. E eu até fui ver, porque aqui há 

uns tempos foi-me dada uma definição de uma coisa através do dicionário, o que é que queria dizer 

negociata e negociata, de acordo com a Priberam, o dicionário on-line, quer dizer negócio lucrativo mas 

suspeito. Eu, a parte do suspeito rebate bem mas a parte do lucrativo eu aceito, de facto o negócio que 

foi, caso Vªs Exªs aprovem, porque essa é uma aquisição, e se for através de venda direta terá de vir à 

Assembleia Municipal de Vagos, e, portanto, a Vªs Exªs caberá a decisão final sobre esta negociata que 

é tal e qual como eu a descrevi. Mas, sinceramente, senhor deputado eu, hoje, olho para a nossa 

oposição e faço-lhe um desafio, porque eu estou na política há alguns anos e tenho assistido a que às 

vezes, e o CDS de Vagos é especialista nisso, a judicialização da política. E, era só mais uma vez. 

Portanto, desafio o CDS a fazer a devida nota ao IGF e ao Ministério Público e eu estarei cá pronto para 

responder. Mas, senhor deputado, o que eu vejo, hoje, é uma oposição desorientada que não tem 

argumentos que, ainda por cima, tem contra uma série de figuras do próprio CDS, porque eu fui fazer 

uma pequena pesquisa e na entrevista de dois anos de mandato era dito, pelo CDS, que não vejo 

qualquer promoção do Parque Empresarial de Soza efetuado pela Câmara Municipal. e, depois, fui 

recordar uns artigos e umas entrevistas e apanhei aqui um do Acílio Gala, que julgo que sabem quem é, 

foi Presidente de Câmara de Oliveira do Bairro pelo CDS e que disse assim, num artigo de opinião em 

trinta de julho de dois mil e quinze no jornal da Bairrada: os Presidentes da Câmara de Vagos e Águeda 

aproveitaram todas as oportunidades para publicitação dos investimentos já feitos e a fazer nas 

respetivas zonas industriais. No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e catorze o Primeiro-Ministro 

visitou três empresas da Zona Industrial de Soza, no concelho de Vagos, e o Presidente da Câmara 
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aproveitou a oportunidade para tornar público que as empresas existentes, na referida zona industrial, já 

tinham investido mais de setecentos e cinquenta milhões de euros desde dois mil e nove com a 

particularidade da sua maioria serem investimento estrangeiro. O primeiro-ministro satisfeito com o que 

viu e ouviu elogiou a estratégia empresarial do concelho. Mas este é suspeito, porque este é do PSD. No 

dia vinte e quatro de abril de dois mil e quinze o Vice-Primeiro Ministro, o Dr. Paulo Portas, deslocou-se 

também à Zona Industrial  de Soza, para proceder à inauguração da Nutre, que representa um 

investimento de catorze milhões de euros financiados em seis milhões de euros pela AICEP. O 

Presidente da Câmara de Vagos aproveitou a oportunidade para tornar público que a Câmara Municipal 

tem procurado atrair os empresários auxiliando-os nas suas diversas ligações com o Governo. Mas não 

bastava isto, temos ainda o Presidente do CDS distrital que num artigo de opinião do jornal da Bairrada 

no dia sete de meio de dois mil e quinze escreveu o seguinte: há alguns dias tive o privilégio de 

acompanhar o Vice-Primeiro Ministro, Dr. Paulo portas, na inauguração de duas empresas em Vagos. 

Nos últimos anos aquela Autarquia tem investido muito nessa área com a criação e ampliação das zonas 

industriais e o resultado está à vista, muitas empresas, várias das quais de capitais estrangeiros, 

escolheram aquele concelho para se instalarem o que tem permitido a criação de muitos empregos e a 

melhoria de condições de vida naquele Município. Fim de citação. E, portanto, senhor deputado, posto 

isto não entendo nem aceito essa acusação de negociata, exceto se ela for na lógica de ser um bom 

negócio para a Câmara Municipal, e, portanto, desafio o CDS-PP e as pessoas que fizeram essa 

acusação a fazerem as devidas denúncias, até porque são especialistas nelas, a essas entidades que eu 

aqui citei.” Sobre as questões do senhor Deputado José Martins, relativamente às contas já respondeu, 

em relação às declarações do senhor Secretário de Estado o senhor Presidente não sabe se foi, 

realmente, uma gaffe ou se este anda distraído, mas não irá fazer qualquer comentário sobre o assunto 

porque nutre uma especial amizade e admiração pelo trabalho que está a fazer enquanto Secretário de 

Estado deste Governo. Quanto às questões dos sintéticos estas foram muito positivas para o concelho, 

porque nós fomos o concelho que nos últimos anos mais cresceu em número de atletas federados e, 

neste momento, tem cerca de seiscentos atletas federados na Associação de Futebol de Aveiro., entre 

futsal e futebol de onze. É o resultado de uma aposta que o Município fez, e em boa hora, e parte dele 

foi autorizado pela Assembleia Municipal. Este é um daqueles investimentos e quando se diz que não há 

obra há e com resultados positivos. Em relação às questões levantadas pelo Senhor Deputado Luís 

Oliveira, sobre a “seita amarela”. O senhor Presidente não sabe se esse nome era aplicado ao 

Presidente da Câmara, porque ele teve muito orgulho em estar a defender o Colégio de Calvão na 

manifestação em Lisboa. Relativamente às moções a Câmara Municipal recebeu a confirmação da 

receção da missiva, por parte das entidades. Neste momento, está-se a aguardar que alguém convoque 

o Presidente da Câmara para se iniciarem conversações sobre esta temática, porque até à data Vagos 

ainda não foi ouvido nem pelo senhor Ministro nem pela senhora Secretária de Estado. O senhor 

Presidente é de opinião que Vagos devia ser ouvido sobre este assunto. Como o senhor Presidente da 

Junta sabe a Câmara Municipal tem estado sempre ao lado do Colégio de Calvão e espera que essa 

seja uma sensibilidade comum a todos os partidos políticos no concelho de Vagos, porque, 

independentemente, de haver uma ou outra situação em que o interesse público está a ser lesado no 
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meio de tantas situações é também preciso saber fazer-se o enquadramento. A verdade é que no caso 

concreto do concelho de Vagos o senhor Presidente desafia qualquer um a dizer que o Colégio de 

Calvão é fundamental para a rede escolar. Ainda há poucos dias o senhor Presidente leu um artigo do 

jornal Terras de Vagos onde dizia que esta questão já se colocou em mil novecentos e noventa e um e 

que neste mesmo ano, na elaboração do PDM, o Presidente de Câmara da altura, Dr. João Rocha, que 

tinha como Vereador na área da Educação o senhor Manuel Augusto, ter dito que o Colégio era para 

continuar a fazer parte da rede escolar do concelho de Vagos. O senhor Presidente quis dar essa 

garantia ao Colégio mas o que está aqui em causa não é só a manutenção da rede. O que está aqui em 

causa é a sobrevivência do Colégio, e ao contrário daquilo que às vezes se faz passar o Colégio com 

este corte fica com a sua sustentabilidade posta em causa. O senhor Presidente tem acompanhado 

muito de perto esta problemática e sabe das dificuldades que o Colégio tem e das dificuldades que 

poderão ser causadas com este corte e todos sabem que esta pode não ser uma “sentença de morte por 

decapitação mas é de certeza uma sentença de morte a médio prazo.” A Câmara de Vagos tudo fará 

para proteger os interesses do concelho e, neste caso, os interesses do concelho são os interesses do 

Colégio de Calvão. Relativamente à manifestação que decorreu em Lisboa o que o senhor Presidente 

viu  foi um grupo de pessoas ordeiras, pacíficas, civilizadas e não vi o mesmo nível de preocupação 

quando, constantemente, em todos os lugares que ia, o antigo Primeiro Ministro a desempenhar um 

lugar de Estado e era apelidado de ladrão e de gatuno. E de facto é de perceber, aqui, aquilo que se vive 

hoje em dia num arco que não é já da governação mas é o arco da Constituição. Este arco da 

Constituição de esquerda coloca estas questões que no entender do Senhor Presidente são muito 

delicadas. Quanto à questão dos cavalos da comunidade cigana é um assunto que tem de ser analisado 

com a veterinária municipal para saber como é que se pode intervir. ------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra para dizer que o Senhor Presidente 

da Câmara não respondeu à questão que lhe colocou. ------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou o senhor Deputado Mário Castelhano de que o Senhor 

Presidente da Câmara respondeu à questão e explicou tudo o que tinha a explicar. ----------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e referiu que na página vinte e nove 

da ata está escrito que questionou o senhor Presidente sobre as contas de dois mil e quinze e sobre as 

dívidas às IPSS’s. Entretanto, está na mesma ata que o senhor Presidente respondeu que o que havia 

estava nas contas. Agora, nesta resposta que acabou de dar o senhor Deputado não ficou exatamente 

com a mesma certeza, porque esteve a confirmar e nas páginas cinquenta e três e seguintes, das 

contas, não consta a dívida que o senhor Presidente assumiu que tinha para com a Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos. Assim sendo, o senhor Deputado é de opinião que convinha confirmar esta 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o 

período da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E – Período da ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
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MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA C), 

DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------------------- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos pediram para usar da palavra os senhores Deputados Mário 

Castelhano e Óscar Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano referiu que havia muita coisa a tecer sobre esta informação 

mas há uma que não pode deixar de salientar. Tendo em consideração o lema do senhor Presidente da 

Câmara, da transparência, do rigor e verdade, convinha esclarecer como e em quê é que o Dr. Luís 

Montenegro, líder parlamentar do PPD-PSD, que vive em Lisboa, que passa toda a sua vida em Lisboa 

pode ajudar na atividade jurídica, como consultor, da Câmara Municipal. O senhor Deputado perguntou, 

ainda, se é deste tipo de advogado que a Câmara Municipal precisa. ------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e referiu que este documento diz 

que esta informação é relativa ao período de vinte e três de abril a quatro de junho de dois mil e 

dezasseis mas na informação relativa à dívida total os dados são do 1º trimestre, que acabou antes do 

início deste período de reporte. Outro aspeto refere-se ao capítulo sobre a parte jurídica que é datado do 

dia catorze de abril, portanto, foi feito antes da data de reporte. Relativamente ao conteúdo, 

propriamente dito, logo no início louvasse a atividade da Câmara e diz-se “forte aposta e divulgação do 

turismo religioso”. O senhor Deputado referiu, ainda, que a “sua costela católica” diz-lhe que turismo 

religioso é uma contradição de termos e a “sua costela de economista” diz-lhe que turismo é preciso 

mais alguma coisa do que fazer, organizar ou patrocinar uma procissão. E, portanto, ao senhor 

Deputado custa-lhe a ver na atividade da Câmara Municipal essa promoção do turismo religioso. Não se 

vêm infraestruturas turísticas preparadas, ou que tenham sido incentivadas, por causa do título turismo 

religioso e não se vê à volta da Srª Vagos nenhuns estabelecimentos comerciais e, por isso, isto parece 

tudo um pouco de “propaganda oca” de conteúdo. Entretanto, perguntou qual foi o custo total da obra da 

Biblioteca, porque diz na página vinte e seis que foram entregues as contas finais e o senhor Deputado 

gostaria de saber o valor. Um outro comentário prende-se com o que está referenciado na página trinta e 

oito, sobre os painéis nas Piscinas Municipais, onde é dito que foi feito um investimento de vinte mil 

euros mas isto dá um pay back na ordem superior a oito anos. Nenhum investidor aplica dinheiro para 

um pay back de oito anos. Uma outra preocupação com que fica desta informação prende-se com os 

apoios comunitários, porque daquilo que leu não foi nenhum aprovado até agora. Há aqui a referência de 

que houve um que foi chumbado e os outros continuam à espera de algum tipo de resposta e a pergunta 

em concreto que fez, atendendo a que amanhã já é julho de 2016, foi se o período deste quadro de 

investimento vai avançado, quais são as perspetiva reais da Câmara em relação ao sucesso destas 

candidaturas efetuadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões colocadas pelos 

senhores Deputados. Relativamente à questão do gabinete de advogados que a Câmara Municipal 

contratou esclareceu que há uma grande confusão sempre por causa do nome do Dr. Luís Montenegro. 

O Dr. Luís Montenegro não é o advogado da Câmara Municipal, é um dos sócios proprietário do 

escritório. A Câmara tem dois advogados que são o Dr. Maurício e o Dr. João Passos que prestam apoio 

à Assessoria Jurídica da Autarquia. E este, é na opinião do senhor Presidente, o tipo de escritórios de 
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advogados que uma Câmara Municipal deve ter para assessorar porque tem diversos níveis de 

especialização dentro do próprio escritório. Quanto à data do documento o senhor Presidente explicou 

que não estão as contas do 2º Trimestre porque a Câmara Municipal tem de fechar a informação numa 

determinada data para a poder enviar no tempo mais oportuno possível aos Membros da Assembleia e, 

evidentemente, que nem o relatório do PAEL nem as contas do 2º Trimestre do ano estão fechadas 

antes do dia trinta de junho. Em relação ao turismo religioso o associar turismo e religião não é de facto 

a coisa mais feliz mas é ver-se o exemplo de Fátima e perceber o sucesso que existe naquele 

património. A Câmara Municipal dentro das suas limitações, e em conjunto com as entidades, porque a 

Câmara não é proprietária do Santuário da Nª Srª de Vagos e sim a Igreja Católica, fará tudo o que 

estiver ao seu alcance para promover o turismo religioso. De facto, mantendo as tradições que estão 

sempre presentes na memória do povo vaguense e do povo de Cantanhede é uma boa maneira de 

manter a tradição. Quanto ao valor da Biblioteca, a conclusão da empreitada, o senhor Presidente não 

tem presente essa informação no momento mas é à volta de um milhão e cem mil euros. Este processo 

foi mais um dos muitos que estavam pendentes para fechar no antigo Quadro Comunitário de Apoios, 

que foi bem fechado. Entretanto, está-se à espera de receber cerca de meio milhão de euros de duas 

obras que foram aprovadas em overbooking, já se recebeu uma e faltam receber duas, e essa foi até ao 

início do ano uma prioridade. Daqui para a frente está-se a trabalhar nas diversas candidaturas e duas 

das mais importantes terminaram muito recentemente e, portanto, não há resultado nem para o 

Município de Vagos nem para qualquer outro Município. Uma das candidaturas terminou às dezoito 

horas de hoje e a Câmara Municipal já submeteu a candidatura ontem, num valor de perto de quatro 

milhões de euros, embora se saiba que é um valor que está muito além daquilo que vai ser atribuído, 

uma vez que o valor já está mais ou menos estipulado porque, por opção deste Governo em vez de ser 

avaliado o mérito das candidaturas é feita uma divisão pelos Municípios. O processo em causa é a 

Regeneração Urbana e, como se sabe, os Municípios que se podiam candidatar ao PARU só o puderam 

fazer até dia trinta. Os Municípios de maior dimensão que podiam candidatar-se à PEDU já o fizeram em 

tempo e por isso é que Aveiro, Águeda e Ovar na Região de Aveiro já anunciaram publicamente as 

verbas que lhes cabia e todos os Municípios grandes já o fizeram. Para os Municípios mais pequenos 

terminou, hoje, às dezoito horas, Vagos submeteu ontem, assim como já submeteram há um mês atrás a 

candidatura das Áreas de Localização Empresarial de um valor de cerca de dois milhões e novecentos 

mil euros. No âmbito desta informação, porque já veio fora de prazo, chegou uma resposta em relação 

às candidaturas, neste caso a mais pequena, de cerca de trinta e oito mil euros, dos estágios do PEPAL. 

Na próxima informação essa questão será incluída. Quanto aos painéis fotovoltaicos eles foram 

colocados na Piscina Municipal no âmbito da Rede Urbana para a Competitividade e Inovação num 

projeto, que o Município aderiu com todos os Municípios da Região de Aveiro, de eficiência para a 

sustentabilidade e foram financiados e, portanto, o custo deles é, obviamente, abatido pelo valor do 

financiamento que se recebeu, cerca de 85%. Entretanto, já está a produzir tal com já se está a produzir 

no Centro Escolar de Fonte de Angeão. - 
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------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto dois da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 02 

de junho de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO DOIS: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

ATÉ AO MONTANTE DE 1.500.000,00€ - BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS; ---- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que a informação que foi 

enviada está bastante clara e uma das coisas que quer dizer, para deixar os senhores Deputados 

tranquilos, é que a contração deste empréstimo é o primeiro desde há sete anos, excluindo o PAEL, que 

a Câmara Municipal faz. Este é o reflexo do esforço financeiro que se tem vindo a fazer. Apesar deste 

empréstimo, e uma vez que ele é utilizado na proporção da execução da obra, garantidamente que no 

final do ano o montante em dívida da Câmara Municipal será mais reduzido que aquele que acabou no 

ano passado. Esta é uma obra de extrema necessidade e será de todo justo admitir que quem quer a 

obra, obviamente, terá de aprovar o financiamento para ela, porque sem financiamento não é possível 

executá-la. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Juan Carlos Martins e referiu que para além das 

questões técnicas que estão bem claras quis chamar à atenção de que esta capacidade de 

endividamento é o reflexo da execução financeira deste executivo. E, felizmente, muito concretamente 

este empréstimo é destinado a uma obra que há muito é reclamada. O senhor Deputado, assim como o 

grupo municipal do PSD, considera que quem votar contra este empréstimo é contra esta obra. ------------ 

------ O senhor Deputado Albano Gonçalves usou da palavra e disse que esta obra é muito desejada, já 

há muito tempo ansiada por todos, porque só quem lá passa diariamente é que dá, realmente, valor e 

este empréstimo perto da necessidade que é esta obra não é assim tão elevado quanto isso. Quem vive 

a sul do concelho e tem de percorrer estes doze quilómetros diariamente dá realmente valor a esta obra 

e, por isso, é muito bem-vinda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e começou por dizer que rejeita 

por inteiro o tipo de conclusão que o senhor Deputado Juan Carlos tira de que quem vota contra está 

contra o projeto. Mas as coisas não são bem assim, porque podem estar vários aspetos em causa desde 

o processo, e a forma como é apresentado, até às questões formais podendo levar a diferentes 

votações. Assim sendo, independentemente daquilo que for o voto do senhor Deputado, e o voto da 

bancada do Partido Socialista, aquela conclusão não faz nenhum tipo de sentido. Apesar do senhor 

Presidente ter referido que a informação, sobre este empréstimo, estar muito bem explicada e 

fundamentada na documentação enviada o senhor deputado não concorda. No seu ponto de vista está-

se a falar de oito páginas que basicamente repete três vezes a mesma coisa. A documentação resume-

se a uma certidão, a uma ata minuta e uma informação e, portanto, exprimido não diz muita coisa, e só 

diz a parte que supostamente querem que se diga. O que está em causa é a parte financeira e não há 

uma linha sobre a valia e o valor desta obra, que é partilhada por todos, por ser uma obra importante, 

assim como nem sequer uma linha sobre as questões técnicas relacionadas com a obra. Aliás, constou 

ao senhor Deputado que o senhor Presidente da Câmara de há uns meses a esta parte não enviava 

pareceres prévios nas sessões da Câmara Municipal e, portanto, isto não permite não só aos Membros 
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da Assembleia Municipal mas também aos próprios Membros do Executivo ter toda a informação que lhe 

permita votar em consciência com todas as cambiantes da questão. O senhor Presidente da Câmara 

disse, ainda, que a informação é clara mas para o senhor Deputado não o é, e não sabe se convence o 

Tribunal de Contas. O que está aqui é o seguinte: diz-se que a dívida total em um de janeiro de dois mil 

e dezasseis era de treze milhões setecentos e onze mil setecentos e um euros e que a margem 

disponível eram dois milhões novecentos e noventa e dois, aplicando os 20% de margem que a lei 

permite dá quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e dez. Quer isto dizer que supostamente, pelas 

contas da própria Câmara só se podia endividar, neste momento, quinhentos e noventa e oito mil 

quatrocentos e dez euros e, portanto, está-se aqui a quase um terço daquilo que é proposto a esta 

Assembleia Municipal. O senhor Deputado pergunta qual é o “artifício” lógico ou não lógico que é feito 

nesta informação. O que diz é que o endividamento era este mas nos próximos trimestres vai haver aqui 

uma amortização que é de um milhão cento e noventa e cinco mil euros. E depois há aqui um passo 

lógico, que não tem lógica nenhuma, que é somar esta amortização à margem, porque a amortização 

tem que se reduzir ao montante da dívida como é óbvio. Se a este montante da dívida se subtrair este 

montante das amortizações fica-se com uma dívida total, depois das amortizações, de doze milhões 

quinhentos e dezasseis mil setecentos e um euros. Se a esta dívida que a Câmara vai ter no final do ano 

aplicar a tal margem legal dos 20% o que obtém são oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e dez 

euros e vinte cêntimos, ou seja, um bocadinho mais do que metade daquilo que esta Câmara se propôs 

realizar. O senhor Deputado não encontra outra lógica financeira para fazer estas contas. Outra questão 

diferente é o senhor Presidente da Câmara dizer, como também está na informação, que não vão utilizar 

um milhão e meio, vai ser por tranches à medida que a obra avança e, portanto, vai-se conseguindo. O 

senhor Deputado até aceita mas o que está aqui a ser pedido é a autorização para um financiamento 

que pelas contas e pela lógica foge àquilo que é possível ao Município de Vagos. Este longuíssimo 

parágrafo que aqui está apresenta uma justificação mas é uma justificação que não tem nenhum tipo de 

lógica nem jurídica nem financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano usou da palavra e referiu que subscreve quase a totalidade 

das afirmações ditas pelo senhor Deputado Óscar Gaspar, no que diz respeito às questões técnicas. 

Entretanto, quis fazer referência a duas questões e começou por clarificar com o grupo municipal do 

PSD que o CDS-PP não está contra a obra, nunca foi contra a obra e nem nunca será contra as obras 

do Município. O CDS-PP é um partido responsável e, portanto, esta obra há muito que vem sendo 

reclamada em todas as Assembleias Municipais por todos e a sua execução é mais que justa. Mas, o 

que não pode acontecer é o CDS-PP pactuar com esta irresponsabilidade. O senhor Deputado é de 

opinião que se o senhor Presidente não tendo capacidade para o endividamento, para o montante em 

causa, quer que o CDS lhe passe um cheque em branco e nesse aspeto não vai ter sorte. Quando o 

senhor Presidente quiser fazer a obra apresenta um projeto, provavelmente o caderno de encargos e a 

abertura do concurso, porque não diz nada dessas coisas, e o grupo municipal do CDS cá estará para 

assumir as responsabilidades que lhe competem. Agora, com autorização do CDS a Câmara Municipal 

não vai ter um milhão e meio de euros, porque o senhor Mário Castelhano tem dúvidas de que a 
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reparação dessa estrada abranja este valor. O senhor Presidente em nome da transparência, do rigor e 

verdade devia trazer aqui o custo total da obra e a empresa que vai executar a obra. --------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para esclarecer as dúvidas suscitadas 

pelos senhores Deputados. Em relação ao facto do Presidente da Câmara não ter levado a parecer 

prévio os assuntos não faz porque se lerem atentamente o orçamento de Estado, aprovado pelo senhor 

Primeiro Ministro, houve uma alteração e a Câmara Municipal cumpre escrupulosamente com aquilo que 

são as leis do Governo da Assembleia da República. Relativamente à obra, obviamente, que vai haver 

projeto aprovado pela Câmara Municipal. Esta é uma estimativa do valor da obra e está à vista de todos 

a necessidade da mesma. O projeto irá ser elaborado em conjunto com os senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, Ponte de Vagos e Santa Catarina e Fonte de Angeão e 

Covão do Lobo. Quanto ao passo lógico ou não lógico daquilo que vai ser a operação financeira, e de se 

ter aqui uma falácia, o senhor Deputado Óscar Gaspar diz que só estão aqui 20% da margem de 

endividamento, relativamente ao início do ano, o que levaria a que se esquecesse a amortização que se 

vai fazer durante o ano, mas não é assim, “era o que mais faltava”. O limite total da dívida em trinta e um 

de dezembro de dois mil e dezasseis é de catorze milhões trezentos e dez mil euros e é com este limite 

que se terá de trabalhar. O senhor Presidente da Câmara está em condições de garantir a esta 

Assembleia que o Município ficará bem abaixo destes valores daquilo que é o limite do endividamento da 

Câmara Municipal. Não há nenhum problema, a Câmara Municipal cumprirá, como tem sempre cumprido 

nos últimos anos, com as suas obrigações relativamente ao limite total da dívida e ainda expressará uma 

redução da dívida em linha com aquilo que bem fazendo nos últimos anos. Em relação à posição do 

senhor Mário Castelhano o senhor Presidente referiu que quem vai ter sorte, nesta questão, não é o 

Presidente da Câmara e sim os munícipes, principalmente os do sul do conselho. Com esta atitude do 

grupo municipal do CDS aquela obra nunca seria feita e a conclusão que o senhor Presidente tira, disto 

tudo, é que o Concelho está cheio de sorte de ter uma maioria nesta Assembleia que aprovará este 

empréstimo que permitirá levar a cabo uma obra de tão grande importância para os munícipes. ------------ 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra para garantir que quando houver 

projeto da obra, independentemente do valor, o grupo municipal do CDS está disponível para apoiar, 

mas quando houver projeto e isto tudo em nome da transparência, do rigor e da verdade. -------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 
por maioria, com 18 (dezoito) votos a favor, do grupo municipal do PSD, 7 (sete) votos contra, do grupo 

municipal do CDS, e 3 (três) abstenções, do grupo municipal do PS. ------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto três da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 16 

de junho de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – LOTES N.ºs 31, 59 e 

60 – DOAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos o senhor Presidente da Mesa referiu que tem 

sérias dúvidas da competência da Assembleia Municipal para deliberar a doação destes lotes. Porque 

nenhum dos três lotes reúne o valor que convoque este órgão para efeitos de deliberação. ------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

20 
Ata nº15, sessão ordinária de 30 de junho de 2016, da Assembleia Municipal 

------ O senhor Presidente da Câmara esclareceu que é por se tratar de uma Junta de Freguesia, 

qualquer apoio que seja dado a uma Junta de Freguesia tem que ser aprovado em sede de Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e referiu que tem algumas 

dúvidas quanto à doação da Casa do Povo quando existe uma escritura de cedência de uma parcela 

desse terreno. Há uma escritura feita aos vinte e nove dias do mês de novembro de mil novecentos e 

oitenta e três e andar a fazer lotes em cima de coisas que já foram doadas, não é muito percetível. -------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra e começou por referir que está disponível para 

retirar este assunto da ordem de trabalhos mas, no seu entender, é um erro. Em relação ao ponto 

explicou que há um conjunto de lotes que foram registados aquando do Plano de Pormenor da Gafanha 

da Boa Hora, e foram enviadas as certidões, não têm proprietários e não há escritura nenhuma e não 

existe nada. Não há registo do terreno, essa questão foi levantada e foi verificada, novamente, após a 

reunião de Câmara. O lote está registado, não existe proprietário e, portanto, não existindo proprietário 

existe esta necessidade da Junta de Freguesia regularizar esta situação. O que se está aqui a fazer é 

um ato lógico. Caso assim não fosse, se este órgão não fosse competente para analisar esta situação, já 

se teria errado quando na última Assembleia Municipal se fez a doação dos terrenos do Parque José 

Maria Neto à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. Qualquer tipo de apoio que seja 

dado a uma Junta de Freguesia necessita, de acordo com a informação dos serviços administrativos e 

jurídicos da Câmara Municipal, de vir à Assembleia Municipal. E, portanto, é isso que se está a fazer. A 

Junta de Freguesia tem intenções em relação a estes lotes, são situações que já estão consolidadas há 

muitos anos como a do cemitério. Aliás, em bom rigor a Junta de Freguesia anda a vender parcelas de 

terenos há já muitos anos que não estão registadas em favor da Junta de Freguesia e, por isso, este 

assunto vir aqui é só repor a verdade dos factos. Mas, evidentemente, se existirem dúvidas jurídicas está 

presente o Dr. Laerte Pinto, Técnico Superior da Câmara Municipal na área Administrativa, que foi quem 

organizou o processo para vir à Assembleia e poderá esclarecer essas dúvidas. --------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano voltou a usar da palavra e referiu que pelo menos o lote da 

Casa do Povo fosse regularizada, porque não é correto que a Junta de Freguesia ande a vender 

terrenos e depois não consiga fazer escrituras ou ande a trabalhar à margem. O que esta Assembleia 

não tem competência é para legalizar uma situação destas, porque o que está aqui em causa é haver 

uma escritura da Casa do Povo o que oferece algumas dúvidas. Em relação aos outros dois lotes não há 

problema nenhum em aprovar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara pediu ao senhor Presidente da Mesa autorização para o Dr. Laerte 

Pinto usar da palavra e explicar as questões administrativa e jurídicas envolvidas neste processo. --------- 

------ O senhor Presidente da Mesa autorizou e o senhor Dr. Laerte Pinto usou da palavra e explicou que 

prestou esta informação onde tentou ser o mais objetivo possível. Quanto à questão da aprovação, e da 

decisão ser tomada pela Assembleia Municipal, foi, precisamente, porque todos os apoios que são 

dados às Juntas de Freguesia carecem da autorização deste órgão. É à Assembleia Municipal que 

compete a autorização desses apoios, independentemente do valor. Quanto à questão dos lotes todos 

eles foram registados em sede do Plano de Pormenor. Estes três lotes, e outros inclusivamente, são 
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propriedade da Câmara Municipal, é o registo que conta, e a proprietária, neste momento, é a Câmara 

Municipal. Qualquer escritura que possa ter sido eventualmente feita não está registada e, portanto, a 

Assembleia Municipal não perderá nada em tomar esta decisão. ------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Mesa retomou a palavra e relativamente a este ponto referiu que se trata 

de uma questão que os juristas dominam mais ou menos bem que é a aquisição tabular. Uma vez que o 

proprietário a quem foi cedido não registou, registando depois a Câmara Municipal, para todos os efeitos, 

e passados três anos, consolida na propriedade e posse da Câmara Municipal e, por isso, prevalece o 

registo por via da aquisição tabular na Câmara Municipal. A questão do senhor presidente da Mesa 

prendia-se, apenas, com o tal apoio, porque se está somente a regularizar uma situação. -------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação 

tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com 20 (vinte) votos a favor, do grupo municipal do PSD e 

dos senhores deputados Carla Gouveia e Pedro Mantas e 8 (oito) abstenções do grupo municipal do 

CDS e do senhor deputado Óscar Gaspar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 

16 de junho de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 

PARQUE DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – 

RETIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo sido solicitado qualquer esclarecimento sobre este assunto, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a 

sessão à intervenção do público, nos termos do artigo 23º do Regimento. ----------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções, de imediato, o segundo Secretário, senhor Victor Fernando Santos 

Neto, 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 horas e trinta e seis minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. --------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


