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ATA Nº21 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 27 de 

abril de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta e cinco minutos, 

no auditório do NEVA, no Centro Social e Administrativo da Zona Industrial reuniu a assembleia 

municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das 

Neves, secretariado pelos senhores Manuel Marcelino dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias 

Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------D – Período de “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 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 3 – RUA DAS VERGAS – ADRA – ÁGUAS DA REGIÃO 

DE AVEIRO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO; ------------------------------------------ 

------PONTO TRÊS – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 13 – RUA DE CANTANHEDE – ADRA – ÁGUAS DA 

REGIÃO DE AVEIRO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO; ----------------------------- 

------PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA FLORESTA; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO – AUTORIZAÇÃO DA RATIFICAÇÃO AO ACORDO TRIPARTIDO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VAGOS/ADRA E SIMRIA E O PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO E SIMRIA; -------------- 

------PONTO SEIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011; ------------------------------------------------------------------ 

------PONTO SETE – RELATÓRIO FINAL DA IGF – “CONTROLO DE ENDIVIDAMENTO E DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA” – MUNICÍPIO DE VAGOS – 

PARA CONHECIMENTO E TOMAR POSIÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 53º ALÍNEA i); ----------- 

------PONTO OITO – REAPRECIAÇÃO DO PONTO SUBMETIDO NA ÚLTIMA REUNIÃO – 

ASSOCIAÇÃO DE MUNCÍPIOS DO CARVOEIRO/VOUGA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – 

“CONTRATO DE CONCESSÃO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PROPOSTA DE 

ADITAMENTO”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----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, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilherme Freire Pereira, Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, Paulo Ricardo Moreira e Sérgio Manuel 

da Silva Freire, eleitos na lista do Movimento VAGOS Primeiro; ------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Rui Manuel de Almeida Neto, Madalena Marques dos 

Santos Simões Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de 
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Fátima da Cunha Coelho Moço, André de Jesus Pinho e Francisco José Ferreira São Marcos eleitos na 

lista do Partido Social Democrata; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Angeão; 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: Leane Silva Leite e 

Susana Maria da Costa Reis, em substituição de Joaquim António Pires Plácido.--------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Manuel José Ferreira Bogalho 

representado por Manuel Oliveira Pimentel Nogueira, Carlos Alberto Soares da Costa Pereira 

representado por António Bodas e Tony Richard Almeida representado por José António Ferreira. --------- 

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

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco António Domingues, Silvério Regalado e Mário 

Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação as atas das sessões de 30 de 

dezembro de 2011, 27 de janeiro e 29 de fevereiro de 2012, tendo as mesmas sido aprovadas com duas 

abstenções, dos deputados Jorge Luís Oliveira e Catarina Oliveira. -------------------------------------------------- 

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

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

qual não foi enviada fotocópias aos elementos da assembleia municipal, no período compreendido entre 

01 de março a 26 de abril de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa fez referência a um ofício enviado pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Vagos e informou de que o intuito será o da assembleia municipal eleger 

os representantes. Entretanto, o senhor presidente falou com o Dr. Paulo Pimentel, o ainda presidente 

da CPCJ, e ele mostrou interesse em vir a esta assembleia fazer a apresentação daquilo que foi o 

mandato em que ele presidiu, contudo não lhe foi possível. Convém, também, esclarecer que o Dr. Paulo 

Pimentel não pode voltar a recandidatar-se ao cargo de presidente da CPCJ, portanto terá de passar a 

haver indicação, por parte da assembleia municipal, de outros elementos, contudo, não houve 

condições, em tempo útil, para trazer a esta sessão este ponto e portanto virá na próxima. ------------------- 

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

------Para efeito 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 as faltas dadas pela senhora deputada Susana Maria Costa Reis, 

em substituição do deputado Joaquim António Pires Plácido, às últimas sessões, realizadas nos dias 29 

de fevereiro e 13 de abril de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 
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------Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira. O senhor deputado fez referência 

ao percurso político do Dr. Miguel Portas, falecido recentemente, enaltecendo o seu contributo 

“chamando” a esquerda portuguesa à europa e referiu as palavras ditas, hoje, pela senhora presidente 

da assembleia da república “que quem dedicou ao mundo uma vida inteira e no mundo teve 

consequência ganha sempre uma espécie de mortalidade”. Assim sendo, o senhor Jorge Luís é de 

opinião que a assembleia municipal de Vagos lhe deve, pelo menos, um voto de pesar e um minuto de 

silêncio. Esta opinião foi partilhada por todos os membros e foi aprovado um voto de pesar, seguido de 

um minuto de silêncio, pela morte do Eurodeputado Dr. Miguel Portas. ---------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Martins e começou por referir-se a uma notícia 

publicada no jornal “O Ponto” sobre a segurança nas obras do palácio Visconde de Valdemouro. Após a 

leitura da notícia o senhor deputado fez questão de passar por lá e não viu qualquer situação que 

pudesse levantar perigo para as pessoas que estavam lá a trabalhar, ou para as que por lá passassem. 

Também teve conhecimento, antes desta notícia, que houve uma ou duas visitas do ACT à obra e o que 

quer saber é de quais foram os apontamentos feitos, por esta entidade sobre a obra, para que se 

esclareça, convenientemente, esta notícia. Solicitou, também esclarecimentos sobre a ponto de situação  

do centro escolar da Fonte de Angeão. Continuando, o senhor deputado referiu-se aos “miseráveis” 

trabalhos que estão a ser executados nas obras de saneamento, a sul do concelho. Informou de que 

teve a oportunidade de passar por lá com um vereador, para ter conhecimento do que se estava a 

passar, e o que se verificou foi um cenário de autêntico “filme de guerra”, é intransitável. Há uma zona na 

freguesia de Ponte de Vagos, mais concretamente, que é intransitável. O próprio entulho da remoção da 

abertura das valas não está em estaleiro nenhum e sim na estrada obstruindo a passagem. As pessoas, 

perante este cenário, estão a chegar a um ponto de rotura. Outro tema que abordou, e do qual pretendia 

esclarecimentos, teve a ver com o assunto, tão falado ultimamente na rádio e nos jornais, MAISVAGOS, 

uma vez que, pessoalmente, e o grupo municipal do PSD, está cansado de ouvir falar sempre na mesma 

coisa. O que pretendia saber, em concreto, é se já havia parecer e se já pode ser dita alguma coisa. ------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado André Pinho e aproveitou para informar todos os 

membros da assembleia municipal e do executivo camarário, presente, de que está a decorrer na 

freguesia de Calvão um abaixo-assinado que leu perante todos. “Os abaixo assinados, residentes na 

estrada nacional 109 Cabecinhas/Calvão, vêm expor a seguinte situação: Na estrada nacional 109, a 

norte do tuttipromo, em Cabecinhas, existem plátanos, ao longo da estrada, de grandes dimensões. 

Quando faz vento caem ramos constituindo um perigo para a segurança daquelas pessoas que por aí 

passam e também para as habitações que aí existe. A queda das folhas no outono entope as drenagens 

das águas pluviais. Assim solicita-se a vossa excelência, senhor presidente da câmara, que diligencie o 

corte dessas árvores”. Este é um abaixo-assinado que circula acerca de uma semana e meia e a 

população do lugar de Cabecinhas está a assinar. O senhor deputado não sabe até que ponto a câmara 

municipal pode ter alguma influência, uma vez que a EN 109 não pertence à câmara municipal, e tomar 

alguma diligência nesse sentido. Sabe-se, também, que é um crime cortar árvores e que se deve 

preservar a natureza e felizmente ainda não aconteceu lá nenhuma situação gravosa, mas o que é facto 

é que naquela zona as raízes daquelas árvores conseguem levantar a estrada, vão para dentro das 
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casas para além do perigo dos ramos que volta e meia caem. Continuando felicitou a câmara municipal 

pela VII Semana Cultural de Vagos, este ano com o tema “Vagos com História”. Ainda está a decorrer e 

está a ser um sucesso e, quanto ao senhor deputado, é uma oportunidade das várias instituições, 

coletividades e escolas do concelho poderem intervir e é uma forma da comunidade em geral ter 

conhecimento do que se vai passando a nível cultural na nossa terra. Fez, ainda, referência à 

inauguração do Museu do Brincar, feita recentemente, sendo que este é uma mais valia para o 

património cultural do concelho de Vagos. Relembrou, ainda, as comemorações do 25 de abril que foram 

participativas e com discursos bem elaborados. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Albano Gonçalves, apenas, para reforçar o 

assunto, já referido pelo senhor deputado Juan Martins, da construção do centro escolar de Fonte de 

Angeão, atendendo a que ouviu dizer que os problemas financeiros com a empresa haviam sido 

resolvidos, mas a verdade é que as obras continuam paradas. Referiu, também a questão das obras de 

saneamento e identificou a estrada que vai de Fonte Angeão ao lugar de Gândara que está intransitável, 

sendo que com o caos que lá está instalado um dia destes há lá um acidente grave. Questionou, ainda, 

até onde é que vai ser feito o saneamento na freguesia de Fonte de Angeão. O senhor deputado 

abordou, ainda, o assunto da fusão de freguesias, ou seja, ela gostaria que fosse feita na freguesia de 

Fonte de Angeão uma sessão de esclarecimentos, caso a assembleia municipal esteja disponível para o 

fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Relativamente a esta última questão referida pelo senhor deputado Albano Gonçalves o senhor 

presidente da assembleia municipal informou de que estará disponível para os esclarecimentos que 

entenderem. É só agendarem o dia, hora e local e informá-lo que ele estará presente. ------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Paulo Santos, e ainda no seguimento daquilo que o 

deputado Jorge Luís referiu, relativamente à questão das lixeiras, e referiu que foi dito numa sessão da 

assembleia municipal que iriam ser disponibilizados terrenos para receber lixos de maior porte, monos, e 

outros, e que esses terrenos até estariam vedados e com a presença de uma pessoa, em dias 

específicos, para ajudar na orientação da colocação dos lixos. Pelos vistos não é isto que está a 

acontecer no terreno e terá sido, até, enterrado lixo perigoso. Se isto aconteceu realmente é grave e o 

senhor deputado não gostava, muito honestamente, que o município de Vagos andasse a gastar dinheiro 

em processos em tribunal com situações destas. A verificarem-se situações destas é preferível 

encerrarem esses terenos porque não faz qualquer sentido depositar lá os lixos. Fez, também uma 

chamada de atenção para o mau estado em que se encontra o gradeamento da ponte do Areão, sendo 

que está muito feio e qualquer pessoa que ali passe e apoie a mão pode cortar-se. Outra questão que 

abordou tem a ver com limpeza nos sanitários da praia da Vagueira que devia ser mais acautelada, uma 

vez que, no domingo passado o senhor deputado entrou nas casas de banho, junto à padaria 

STOPMAR, e saiu logo porque aquilo estava inutilizável de tão imundo que se apresentava. Para 

estarem assim é melhor fecharem os sanitários porque aquilo dá uma má imagem. ----------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor presidente da câmara para prestar os esclarecimentos 

necessários. Relativamente á questão da lixeira, e a eventual queixa apresentada no ministério público 

contra o município de Vagos, referiu que desde miúdo se lembra que há todo o tipo de lixo espalhados 



 
 
 
 
 

 

 

 

5 

 

por pinhais, mais ou menos recônditos, e terrenos, mais ou menos fechados, portanto até aqui não há 

nada de novo. A única coisa nova é o movimento limpar Vagos é são as ações da QUERCUS, 

solicitadas pelos seus membros, de forma mais ou menos responsável. Aquilo que foi dito aqui na 

assembleia municipal foi que a câmara municipal patrocinaria as juntas de freguesia que pudessem 

adquirir terrenos, um por freguesia, com uma dimensão de quinhentos a mil metros quadrados, que 

pudesse ser devidamente vedado e impermeabilizado e pudesse de forma regulada constituir um espaço 

onde as pessoas se dirigissem para depositar os seus lixos, que não podem ser depositados nos 

contentores normais e nos ecopontos ou nos contentores especiais que são disponibilizados para esse 

efeito. Desde que isto foi falado nenhuma freguesia encontrou um terreno nessas condições, porque não 

é fácil a preços acessíveis, para que se pudesse implementar esses locais de depósito devidamente 

autorizados. Não tendo sido possível por parte das juntas encontrar esses terrenos escusado será dizer 

que aquilo que acontecia continua a acontecer. A única coisa que mudou foi a postura do SEPNA. 

Aconteceu recentemente uma situação em que a equipa do SEPNA encontrou um tratorista, em Ouca, a 

depositar lixo em terrenos propriedade da câmara municipal, mais especificamente os terrenos 

destinados à construção do centro escolar de Ouca, e em vez de fazer aquilo que era espectável e que 

era normal, que seria identificar o prevaricador, obrigá-lo a remover os lixos que havia depositado com o 

trator e levantar-lhe o respetivo auto, perguntou-lhe de quem era o terreno e quem é que lhe tinha dado 

autorização para depositar ali o lixo. O prevaricador remeteu o assunto para a junta de freguesia e esta 

informou de que não era proprietária dos terrenos, e nem tinha dado qualquer autorização para o 

depósito dos lixos. Entretanto, informou de que a proprietária era a câmara municipal e os senhores 

foram lá confirmar a propriedade do município e sem mais levantaram um auto ao município por não ter 

a lixeira devidamente licenciada. Esta situação é que é nova e perfeitamente absurda. Esta situação de 

depósito ilegal de lixos por parte dos particulares, do concelho e de fora do concelho de Vagos, acontece 

um pouco por todo o lado com alguns sítios onde tem sido prática, ao longo dos tempos, fazê-lo. 

Recordou que atrás da estação de serviço de São Romão, perto dos moinhos, chegaram ao ponto de 

depositar no próprio caminho de acesso à estação de serviço, quando na altura se fez o levantamento de 

sítios para recolha de lixo no âmbito do movimento limpar Vagos. Outros locais onde isto acontece são 

por exemplo a Lagoa em Covão do Lobo e próximo da Quinta da Mónica. Não há, nem nunca houve, 

cobertura por parte da câmara municipal e não é possível, daquilo que foi dito naquela altura na 

assembleia municipal, chegar a essa situação. Pelo contrário, a câmara fez na Boa Hora, e isto é um 

exemplo, o contrário daquilo que foi aqui, ou vai ser, apresentado à procuradoria-Geral da república, na 

Lomba do Forte Velho, não nos terrenos da câmara municipal afetos ao tal projeto onde o titular do 

direito é o Licínio Ramos Lda., mas num terreno chamado entre a ria e o povoado, no sítio da Lomba do 

Forte Velho, propriedade da câmara municipal onde as pessoas costumavam depositar ao longo dos 

anos lixo dos mais variados tipos. O que a câmara fez foi limpar o terreno, vedou-o e plantou árvores 

neste momento está limpo e sem lixo nenhum. Obviamente que a câmara pode fazer isto porque era 

proprietária do terreno. Recentemente a câmara municipal deliberou “entregar a gestão dos terrenos” 

destinados ao centro escolar de Ouca, a pedido da junta de freguesia de Ouca, para esta poder tomar 

posse dos terrenos limpá-los, zelá-los e vedá-los impedindo a colocação de lixo e que se repita a 
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situação ocorrida há um ano atrás. É possível onde a câmara é proprietária, ou a junta de freguesia 

respetiva, ter este tipo de ação inibidora e impeditiva do depósito ilegal de lixos. Agora, no que toca a 

terrenos particulares, como é o caso de São Romão e Covão do Lobo é extraordinariamente difícil, 

porque é feito á noite ou perto da noite, é feito ao fim de semana, ou seja, feito nos mais variados 

tempos e modos, à câmara municipal impedir que aconteça. É possível à câmara municipal de onde a 

onde recolher esses lixos, que o tem feito, tentando com esse exemplo impedir que as pessoas voltem a 

depositar. Infelizmente não tem sido possível à câmara impedir de todo que o façam. Portanto, que fique 

bem claro que não há cobertura nenhuma que se possa retirar daquelas palavras e daquela intenção da 

câmara municipal e das juntas de freguesia manifestada a alguns meses largos atrás. Quanto à falta de 

segurança nas obras do palácio mais uma vez a câmara municipal não vai de maneira nenhuma inibir o 

exercício de queixa, é um direito que assiste a qualquer cidadão. As queixas têm sempre, felizmente, um 

retorno, ou seja, são comunicadas a câmara municipal pela procuradoria, pela IGAL e pelas entidades 

respetivas sendo devidamente tratadas, isto é arquivando-se ou dando-se andamento ao processo. 

Normalmente têm sido arquivadas o que é um sinal de que as coisas estão bem. Neste caso em 

concreto a autoridade foi ao local e não fez quaisquer recomendações acerca da segurança na obra, na 

pintura do palácio dos Viscondes de Valdemouro. Quanto ao centro escolar de Fonte de Angeão já havia 

sido “avisado” aqui que a relação entre a câmara municipal de Vagos, e outras câmaras municipais, e o 

empreiteiro ia ser de extraordinária dificuldade, uma vez que este, não sendo só a de Vagos, tem 

conflitos com as várias autarquias onde trabalha e que iria inventar motivos de suspensão dos trabalhos, 

iria fazer chantagem e por aí adiante. Neste preciso momento toda a dívida da câmara municipal de 

Vagos está paga ao empreiteiro, todos os autos de medição estão pagos, porque a MAIS CENTRO,  e 

em particular o IFDR, validou e pagou todos os pedidos de pagamento à câmara e imediatamente foi 

pago ao empreiteiro. Entretanto, aconteceu aquilo que já se esperava em que ele diz que só retoma as 

obras quando forem pagos os juros, e os juros legalmente só são contabilizados na conta final e pagos 

com a homologação da conta final, e as despesas com o estaleiro que têm de ser objeto de auto e de 

verificação pelos serviços competentes de fiscalização e não pagos só porque o empreiteiro lhe 

“apetece” apresentar uns autos. Provavelmente, ele vai andar a discutir isto juridicamente mais algum 

tempo, vai avançar com mais ações administrativas para reconhecimento dos direitos, com já avançou 

com uma, e portanto não vai ser fácil levar este processo a bom porto enquanto o empreiteiro não tiver 

vontade de o fazer, tendo em consideração o preço que deu para os trabalhos que a seguir vão ter de 

ser feitos. Este empreiteiro concorreu a um concurso com um preço lucrativo para a parte do betão, ou 

seja para a parte que está a ser feita, e concorreu para a parte de acabamentos com preço que lhe dão 

prejuízo. Assim sendo, ele irá fazer tudo para levar a empreitada até à componente de betão e rescindir 

o contrato a partir dali, na parte que não lhe dá lucro. E portanto, este processo não vai ser nada fácil. 

Aliás, em contraponto o centro escolar da Boa Hora começou com mais de trinta dias de atraso, 

relativamente ao de Fonte de Angeão, e está hoje bem mais á frente e o processo de pagamento os 

autos teve exatamente os mesmos deslizes em termos de atraso, por força da validação dos primeiros 

autos pela MAIS CENTRO e pelo IFDR, e nada se passa aqui ao lado. Tudo isto tem a ver com o 

empreiteiro e, voltou a frisar, não vai ser fácil levar este processo a bom porto. Relativamente à 
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drenagem das águas pluviais da zona sul foi feito aquilo que se disse que ia ser feito, ou seja, uma 

vistoria por parte da ADRA, da câmara municipal e da fiscalização da obra. Entretanto foi feito um 

levantamento das situações e chegou-se às conclusões que tinha que chegar e que era aquilo que 

estava mal feito tinha de ser bem feito e ao transtorno que no andamento da execução da empreitada 

estava a provocar às pessoas houve uma parte, porque são dois empreiteiros, que já está resolvida, e 

referiu o nome da empresa, por entender ser merecedor disso porque resolveu prontamente a situação, 

que é de Vagos e concorreu em consórcio, o Vieira Bacalhau. No caso da outra empresa consorciada, 

Manuel Francisco de Almeida, está mais atrasado mas já está a refazer, aquilo que fez mal feito, no que 

toca ao desleixo da execução, começando a repor o tout-venant nas valas e aguarda o resultado final da 

vídeo-filmagem das condutas para, após validação da fiscalização e da ADRA, promover a reposição 

dos betuminosos e das infraestruturas municipais afetadas pela execução das obras. No que respeita à 

MAIS VAGOS o senhor presidente repetiu o que já disse anteriormente nesta assembleia municipal, e as 

questões levantadas pelo senhor deputado iriam ser colocadas à entidade competente. Entretanto, 

abordou a parte de cima, ou seja, direção geral das autarquias locais, que remeteria para a CCDR que 

depois remeteria para a DGAL que depois remeteria para o secretário de estado que depois remeteria 

para a câmara municipal. Assim sendo, para não perder tempo e ver esta situação toda resolvida o 

quanto antes e antes da MAIS VAGOS vir a eleger novos corpos sociais, fez questão de ir diretamente à 

CCDR. Apresentou à Drª Maria José Castanheira Neves as várias questões que foram aqui suscitadas 

na assembleia municipal e ela pediu-lhe que dividisse o processo em três. Entretanto, já foram feitos dois 

pedidos, sendo que um deles já esta respondido e o segundo ela comprometeu-se a responder até ao 

dia desta assembleia municipal mas não o fez, e o terceiro assim que obtenha o segundo será objeto de 

pedido. O primeiro refere-se às questões das senhas de presença e da acumulação da atividade 

municipal com a atividade privada. Essas questões estão dirimidas e em breve virá a esta assembleia o 

relatório com todas as dúvidas esclarecidas juridicamente de modo a arrumar de uma vez por todas este 

assunto. O senhor presidente fará questão, de além das respostas, trazer, também, as perguntas que é 

para não haver nenhuma dúvida entregando a cada um dos senhores deputados um dossier completo 

de todo o processo. Aliás, para que não restem quaisquer dúvidas vai ao ponto de procurar no legislador 

a sua vontade. Quanto ao abaixo-assinado, abate das árvores à face da EN109, as árvores são 

propriedade do estado e portanto este deverá ser dirigido à entidade que é titular desses direitos que é 

as Estradas de Portugal, obviamente dirigido à delegação de Aveiro. Será esta a entidade que decidirá o 

abate e quando. A câmara pode manifestar-se favorável ou não, caso seja suscitado esse parecer. A 

opinião pessoal do senhor presidente é que não se devem abater aquelas árvores, mas não é vinculativa 

à da câmara municipal e cumpre a esta emitir o seu parecer e decidir. Mas, cumpre sobretudo à entidade 

que pôs as da entrada da vila a baixo decidir o que fazer com essas árvores, a perigosidade das 

mesmas, o seu peso nas infraestruturas municipais e não municipais, uma vez que naquela zona 

passam também infraestruturas da PT e da EDP. Em relação ao Museu do Brincar espera-se que seja 

um sucesso que transporte Vagos para além fronteiras. Relativamente às preocupações com as obras 

de saneamento, apresentadas pelo deputado Albano Gonçalves, é a mesma situação porque o 

empreiteiro é o mesmo, Manuel Francisco de Almeida. Quanto à situação do gradeamento da praia do 
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Areão fica o registo para remeter à atenção dos serviços municipais. No que diz respeito á limpeza dos 

balneários na praia da Vagueira ela é feita de forma regular, mas acredita que tenha falhado. Sabendo-

se o interesse que os balneários, quer a norte quer a sul, estejam a funcionar há esse cuidado e há 

inclusivamente funcionários afetos a isso, no entanto deve ter havido alguma falha na execução dessas 

tarefas. Contudo, o que mais dia, menos dia irá acontecer, e está previsto no projeto de requalificação, é 

a construção de novos balneários com melhores condições para que as pessoas possam usufruir da 

praia da Vagueira da melhor forma. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que é 

importante evoluir e evoluir no sentido de melhorar e não de piorar. A eliminação das lixeiras foi uma 

mais valia para o país e para a qualidade de vida da população e voltar a ter lixeiras é uma menos valia 

e um prejuízo para a qualidade de vida. Naturalmente que lamenta tanto como o presidente da câmara 

que uma autoridade tenha tido a atitude que teve em relação aquela situação de Ouca. Aliás, o senhor 

Jorge entende que se deve denunciar esta situação ao mais alto nível contando a história toda com 

testemunhas porque parece que houve aqui desleixo ou um mau uso das funções do funcionário do 

SEPNA que por lá andou. Compreende-se que a ração aos particulares seja difícil mas a fiscalização 

também tem que atuar. Agora, em relação às autarquias não só não é difícil como as pessoas têm que 

ter efetivamente muito cuidado. Se têm os sítios para recolha do lixo então que os controlem. O senhor 

deputado não presenciou nenhum caso em concreto apenas se referiu aquilo que publicamente foi dado 

a conhecer e que pelos vistos foi ou vai ser alvo de uma queixa-crime que irá, com certeza, trazer 

inúmeros problemas. Quando se falou neste assunto, aqui nesta assembleia, era para se ter cuidado e 

evitar que situações como estas viessem a acontecer. Por isso, se efetivamente os depósitos do lixo se 

fazem então se controle, porque, como todos sabem, há lixos que têm de ter um tratamento específico 

com determinadas condições e que provavelmente nenhuma junta de freguesia terá. O alerta ficou e o 

senhor deputado espera que toda esta situação não tenha consequências maiores e que cada um de 

nós cuide melhor o ambiente para se fazer de Vagos um concelho mais limpo e que as entidade e 

autoridades, a começar pela autarquia, tenham uma maior atenção a isto. ----------------------------------------- 

------ Ainda em relação a este assunto, e antes de passar à ordem de trabalhos, o senhor presidente da 

mesa referiu, apesar de não ser seu hábito falar sobre os assuntos aqui discutidos mas este é pertinente, 

há uns tempos atrás passou-se com ele, enquanto gerente aqui na zona industrial de Vagos, de uma 

empresa uma situação caricata em que um outro gerente da empresa escreveu umas cartas à GNR, 

passou-se com o NEVA que corroborou com tudo aquilo que foi dito e passou-se com a MAIS VAGOS. A 

situação foi a seguinte: uma viatura que foi abandonada aqui em frente a estas instalações e partiram-lhe 

os vidros, roubaram os pneus, derramaram óleos, etc., portanto um cenário de terror, e o senhor 

presidente e o Miguel Cordeiro do NEVA sedem a quem quiser as missivas todas e as respostas dadas 

pela GNR, porque, acreditem dá um filme. O que está naquelas missivas é uma coisa extraordinária as 

respostas da GNR, chegando mesmo a MAIS VAGOS a ser a responsável porque é proprietária do 

terreno. Enquanto as entidades que devem atuar não o fizerem não é uma junta de freguesia nem uma 

câmara municipal que conseguem o que quer que seja, porque não é possível. Portanto, quem quiser 

consultar toda a documentação, relativa a este processo, ela está disponível. ------------------------------------ 
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------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo a apreciação o ponto um: ----------------------------------------------------------------------------------------  

------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 29 de fevereiro e 26 de abril de 2012.--------------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 24 de abril de 2012, 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 Jorge Luís Oliveira para colocar duas questões. Uma 

delas tem a ver com a referência feita à construção de uma lavandaria junto ao pavilhão municipal e o 

que pretendia saber era se é para funcionar no pavilhão. Outra questão tem a ver com a execução da 

rede de águas pluviais na rua Porto Gonçalo e lembrou que está a aproximar-se a Festa do Divino 

Espírito Santo e de Nossa Senhora de Vagos e aquela zona é a mais calcorreada por pessoas de todo o 

concelho, e dos concelhos vizinhos, e está num estado miserável. E ali não é culpa da ADRA, porque a 

execução da rede de águas pluviais, naquela rua, é da responsabilidade da câmara municipal e aquela 

situação está a arrastar-se há anos. Entretanto, referiu que já foi aqui feito um louvor pela instalação do 

Museu do Brincar e relembrou que em tempos teve nesta assembleia uma intervenção, quando soube 

que as obras que estavam a executar se destinavam ao Museu do Brincar, e pode ter ficado na ideia das 

pessoas que o senhor Jorge Luís teria alguma coisa contra a sua instalação ou contra o grupo Arlequim. 

Antes pelo contrário, o Museu do Brincar nasceu bem e foi bem apadrinhado, por uma pessoa que tem 

um grande mediatismo e é uma personalidade importante da psicologia infantil ouvido por toda a gente, 

o Dr. Eduardo Sá, e pode criar uma nova dinâmica para o centro da vila e pode trazer a Vagos muita 

gente do país inteiro quando isto for bem conhecido, e com certeza vai ser bem divulgado e há a 

possibilidade de virem jardins escolas, escolas, grupos de professores, etc. Agora, há uma coisa que o 

senhor deputado não consegue perceber, ou então está enganado e precisa que o corrijam, como é que 

nunca se tinha ouvido falar no Museu do Brincar em Vagos, nunca esteve em nenhum plano de 

atividades, que se lembre nunca esteve em nenhuma ata da câmara municipal e o que parece é que foi 

uma coisa toda tratada pelo presidente da câmara municipal, e eventualmente pela vereadora do pelouro 

da cultura, quando podia ter envolvido a câmara municipal e a própria assembleia municipal que com 

certeza teria todo o gosto em participar e apoiar. Considera estranho porque inclusivamente foi 

celebrado um protocolo de cedência de Instalações que não se conhece e que os vereadores também 

não conhecem, pergunta-se-lhes e eles não sabem. Esta situação é estranha, ou seja, é estranho que o 

executivo municipal não tenha conhecimento e nunca lhe tenha passado pelas mãos e pelos olhos uma 

decisão como aquela. O senhor deputado já viu a câmara municipal aprovar um orçamento de 

seiscentos euros para fazer uma obra numa instituição com dinheiro dessa instituição e ir a reunião de 

câmara para aprovar e uma questão desta importância e desta envergadura não tenha tido o mesmo 

tratamento. Não havia necessidade desta situação e teria sido mais interessante se tivesse havido esse 
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envolvimento, contudo se não tiver razão agradecerá que o esclarecessem. Quanto ao Museu e a quem 

o dirige desejou as maiores felicidades. Deixou, também, um louvor à assembleia municipal porque 

apenas gastou 10% da verba que tinha à sua disposição e é merecedora de instalações mais dignas, 

mais eficazes e mais capazes de acolher os seus membros e tornar as sessões mais confortáveis, tendo 

por exemplo onde pousar a documentação. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Dulcínia Sereno e disse que folga muito que o 

senhor Jorge Luís tenha esta postura para com o Museu mas fará questão de ouvir a gravação da 

sessão da assembleia municipal em que o senhor deputado  falou deste assunto, porque lhe parece que 

não foi bem como referiu agora. Naquela altura a opinião pareceu-lhe diferente, e ao Arlequim também, e 

o que as pessoas não sabiam era da dimensão deste Museu, pensando tratar-se de um local com uns 

brinquedos e agora vêm que não é assim e daí não se chamar Museu do Brinquedo e sim do Brincar. 

Entretanto, deixou um convite: que as pessoas se façam todas amigas do Museu. ------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís usou da palavra para informar de que agradece a 

oportunidade, se da outra vez pareceu o contrário, e se da audição da gravação não se depreender o 

que disse hoje será, com certeza uma interpretação errada ou foi ele que não se soube exprimir 

convenientemente. Não só tem gosto no Museu como tem uma grande admiração grande pelas pessoas 

do Arlequim, que conhece há muitos anos, e um enorme respeito pelo trabalho deles. ------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado André Pinho somente para dizer que nesta 

informação falta uma parte do texto, na página 12, referente ao processo nº 405/2000. ------------------------ 

------ De imediato, o senhor presidente da câmara usou da palavra para responder às questões feitas 

pelo senhor deputado Jorge Luís Oliveira. Assim sendo, referiu que tinha quase a certeza, mas também 

pode estar enganado, que o protocolo outorgado com a Arlequim sobre o Museu do Brincar foi objeto de 

deliberação de reunião de câmara. O protocolo que foi visto outorgar no dia da inauguração foi uma 

repetição do ato já praticado. Aliás, foi consequência da outorga desse protocolo que houve a 

intervenção do senhor deputado aqui nesta assembleia, porque foi notícia pública esse ato. Contudo, irá 

verificar e se não foi objeto de deliberação da câmara municipal terá de o ser. Quanto ás obras 

necessárias à instalação do Museu, propriamente ditas, elas constam, desde sempre, no orçamento 

municipal e portanto que fique bem claro que tudo o que lá se fez está devidamente cabimentado e de 

acordo com a lei. Contudo, o senhor presidente reconhece que a dimensão do Museu, ou melhor para a 

dimensão que aquele museu tem, não lhe foi dada até aí, dia da inauguração, a relevância noticiosa ou 

pública que deveria ter sido dada. Mas isso é um defeito do senhor presidente, ou seja, ainda hoje 

existem uma série de obras por inaugurar, por exemplo: esta obra, as instalações do NEVA, foi 

inaugurada hoje, o Bairro Dr. Pedro Guimarães nunca foi inaugurado, a piscina municipal nunca foi 

inaugurada. O senhor presidente prefere que sejam as pessoas a inaugurar as coisas do ele e 

reconhece que a dimensão e o significado que aquele museu tem, provavelmente, merecia antes da 

inauguração a sua divulgação. Mas, em nada afetará o sucesso daquele espaço museológico porque se 

pudesse ter sido projetada aquela realidade que lá está hoje não se conseguia, ou seja, o Museu foi 

muito mais do que aquilo que lá está hoje, exceto para os elementos da Arlequim. Para estas pessoas, e 

isso viu-se pelo sentimento e pelo estar sentido das pessoas, aquele dia parecia-lhes um dia impossível, 
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só lhe faltou chorar, e percebeu-se também que eles próprios não foram capazes de projetar a 

importância daquele ato que aconteceu. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da 

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 24 de fevereiro 

de 2012, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO DOIS – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 3 – RUA DAS VERGAS – ADRA – ÁGUAS DA REGIÃO 

DE AVEIRO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO; ------------------------------------------ 

------ Usou da palavra o senhor presidente da câmara e esclareceu que este é um pedido idêntico a 

tantos outros que já aqui vieram. É um reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de 

desafetação de terrenos para a instalação destas infraestruturas. O projeto em si merece esse 

reconhecimento e exige a desafetação de pequenas parcelas para as estações elevatórias. ----------------- 

------ Ninguém usou da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

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

------ Seguidamente, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, à 

discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------PONTO TRÊS – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 13 – RUA DE CANTANHEDE – ADRA – ÁGUAS DA 

REGIÃO DE AVEIRO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO; ----------------------------- 

------ Não houve necessidade de esclarecimentos por parte do senhor presidente da câmara, uma vez 

que, o assunto é o mesmo do ponto anterior. Contudo, o senhor presidente da câmara pediu autorização 

para esclarecer uma questão colocada pelo senhor deputado Jorge Luís no período antes da ordem de 

trabalhos que por lapso não o fez. A execução da rede de águas pluviais na rua Porto Gonçalo é uma 

parceria da câmara municipal com a junta de freguesia. Terminaram os trabalhos das águas pluviais e 

vai-se, posteriormente e atempadamente, repara a rua a tempo das festividades. ------------------------------- 

------ Ninguém usou da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

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

------ De seguida, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA FLORESTA; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou os senhores deputados de que este ponto 

seria retirado da ordem de trabalhos, uma vez que foi indicado, para discussão e aprovação desta 

assembleia, por lapso dos serviços administrativos da câmara municipal. ------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Jorge Luís usou da palavra e referiu que a ordem de trabalhos tem muitos 

pontos o que faz com que esta se prolongue por várias horas. Assim sendo, chamou à atenção para que 

este tipo de situações não volte a verificar-se, sendo preferível agendar outra. ----------------------------------- 
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------ O senhor presidente informou de que a mesa da assembleia, tirando alguns pontos que são da sua 

responsabilidade, limita-se a introduzir na ordem aquilo que lhe é solicitado e é por isso que pode haver 

mais que uma reunião para a mesma sessão. Aliás aquilo que fez com a CPCJ não o deveria ter feito só 

que atendando a que foi muito em cima da hora o senhor presidente não teve alternativa. Portanto, se 

optarem por agendar nova reunião, por parte da mesa não há qualquer entrave, mas sobre o ponto oito 

terá de se decidir hoje, por uma questão de timing que tem a ver com uma estrutura da Associação de 

Municípios do Carvoeiro/Vouga. Em relação à prestação de contas também não pode ser adiado porque 

a sua aprovação tem de ser feita durante o mês de abril, é o que diz a lei. Portanto, estes dois pontos 

têm de ser votados hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís sugeriu a alteração da ordem de discussão dos pontos, se todos 

concordarem, e se não houver tempo para se discutirem todos pelo menos o ponto oito fica decidido 

hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, e como ninguém se opôs, o senhor presidente da mesa colocou a discussão e votação 

o ponto oito da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO OITO – REAPRECIAÇÃO DO PONTO SUBMETIDO NA ÚLTIMA REUNIÃO – 

ASSOCIAÇÃO DE MUNCÍPIOS DO CARVOEIRO/VOUGA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – 

“CONTRATO DE CONCESSÃO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PROPOSTA DE 

ADITAMENTO”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara municipal e informou de que quanto ao contrato 

de concessão, que a assembleia municipal entendeu não ser sua competência deliberar, entendeu o 

tribunal de contas que devem as assembleias municipais, incluindo a de Vagos, deliberar sobre o 

mesmo. E deliberar no sentido de ser uma proposta de contrato de concessão com as introduções que 

lhe são apostas pelo aditamento e portanto a assembleia terá de aprovar o contrato de concessão no 

seu todo e não apenas o aditamento, sendo esta apenas para os municípios que já faziam parte da 

AMCV e que se vincularam, através da associação, através de contrato de concessão com a Águas do 

Vouga. Foi colocada uma questão, extra assembleia municipal, pelo senhor deputado Jorge Luís com 

alguma pertinência, ou seja, a alínea que o tribunal de contas invoca quer parecer que se refere à 

concessão e ao concurso público, na medida em que este processo foi objeto de concessão por 

concurso público, inicialmente, e portanto entende essa entidade que esse concurso público já existiu. 

Entende, também, que deve ser objeto de autorização da assembleia municipal porque cumpre à câmara 

municipal a gestão das águas públicas e à assembleia municipal a autorização de concessão. A partir do 

momento que se integra uma associação que fornece água e essa água é fornecida por uma 

concessionária parcialmente o município ao aceitar integrar a associação e o sistema está a 

“concessionar”, na medida em que é a concessionária que lhe fornece essa água pública. O senhor 

presidente pensa ser este o juízo de interpretação por parte dos juízes conselheiros do tribunal de contas 

e acredita que quer os juízes do tribunal de contas quer os juristas da entidade reguladora do setor se 

assim o entendem é porque têm as suas razões. É um facto que sem a deliberação da assembleia 

municipal de Vagos o processo de visto que foi devolvido, por falta dessas deliberações, será 

sucessivamente devolvido caso as assembleias municipais não deliberem, e neste caso é só a de 
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Vagos. Se a assembleia municipal não cumprir com aquilo que é a deliberação do tribunal de contas, ou 

a proposta do tribunal de contas, e haverá com certeza uma deliberação da AMCV, quer da direção quer 

da assembleia intermunicipal, no sentido de excluir a participação do município de Vagos na associação, 

porque travará o processo de visto do tribunal de contas o processo de financiamento pelo POVT. --------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que o Movimento Vagos 

Primeiro assumiu aqui, na sessão em que isto foi votado, uma posição e não é por ter assumido essa 

posição que o tribunal de contas devolveu o processo. A posição foi tomada na sessão de 13 de abril de 

2012, só terá sido enviada resposta para a AMCV na 2ª feira, dia 16 de abril, aliás o senhor presidente 

da assembleia deu conhecimento no final da reunião da CIRA do texto que tinha enviado, depois ainda 

foi para o tribunal de contas e no dia 18 de abril de 2012 já estava a ser devolvido o processo pelo 

tribunal de contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente interveio para dizer que o processo de visto, referido, diz respeito 

ao aditamento ao contrato de concessão porque é obrigatório o visto e quando a AMCV concessionou 

com a Águas do Vouga, há dez anos atrás, de certeza que o contrato foi necessário e obrigatoriamente a 

visto do tribunal de contas. Agora ia o aditamento em especial a prorrogação pelo prazo de mais dez 

anos desse contrato até ao máximo de trinta, tendo em consideração que o inicial eram vinte. Este 

processo já se iniciou há um mês atrás, ou mais, e há é uma coincidência entre a data da reunião da 

assembleia intermunicipal da AMCV, marcada para o dia 18 de abril, e o ofício que é expedido do 

tribunal de contas no dia 18 mas é expedido tendo em consideração a remessa do processo de visto já 

de algum tempo atrás. Era impossível o tribunal de contas ser tão rápido. ------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que isso é a confirmação do que disse. 

Esta resposta do dia 18 de abril não tem a ver com a posição tomada na sessão de 13 de abril. Portanto, 

ainda não havia Vagos na adesão à AMCV quando isto foi pedido. Depois, foi remetido um documento 

que só traz a página a chamar à atenção para o caso concreto da aprovação pelas assembleias 

municipais, mas o senhor deputado gostaria de ter visto o documento todo. Contudo, a posição do grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro mantêm-se em relação a esta matéria porque não há nada que 

mude. E há outra coisa é que não se entende daqui que tenha havido um despacho de um juiz a dar um 

parecer. Portanto, mantêm tudo na mesma a lei 169/99 não diz que a assembleia tem de aprovar nestas 

condições, aliás até diz uma coisa diferente, ou seja, tem de aprovar as condições quando se entrega 

por concurso público e agora não vai ser assim, vai ser por prorrogação de um contrato que já existe. É 

ai que está a questão que foi inclusive levantada no município de Ílhavo, que é saber se podem ou não 

fazer esta prorrogação desta forma. -------------------------------------------------------------------------------------------  

------ De seguida usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referindo-se ao documento 

enviado pelo tribunal de contas a alínea fala realmente no concurso público. O que o grupo municipal do 

Movimento Vagos Primeiro disse na última sessão mantêm integralmente e as dúvidas mantêm-se. 

Aliás, esta página fala aqui até em prazos muito diferentes, dez anos e catorze anos, e não se sabe 

muito bem o que é que está aqui a ser tratado, porque não se tem acesso ao documento completo e por 

isso a senhora deputada informou de que não votará este ponto por entender não ser competente para 

isso e não tem documentos que lhe permitam votar conscientemente. ----------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da mesa esclareceu que a documentação que foi entregue aos senhores 

deputados foi aquela que remeteram à assembleia municipal. Entretanto, informou de que tem uma 

proposta de deliberação do grupo municipal do PSD que leu. “Ponto oito – adesão do município de 

Vagos, contrato de concessão -No cumprimento das competências definidas no art.º 53º, nº1 alínea i), 

da lei nº 169/99, de 18 de setembro com alterações da lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro que refere que 

compete à assembleia municipal conhecer e tomar posição sobre relatórios definitivos, resultante de 

ações tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgão e serviços municipais, o grupo 

municipal do PSD, propõe que: em cumprimento da devolução do visto do Tribunal de Contas, seja 

aprovado o contrato de concessão com as alterações introduzidas pela proposta de aditamento e 

autorizar a câmara municipal de Vagos a outorgar o referido contrato de concessão.” -------------------------- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e informou de que o 

grupo do Movimento Vagos Primeiro não votará o ponto, mas quis chamar à atenção que esse texto 

aprovado, como está, pode também não ser considerada uma aprovação correta porque não está a 

invocar a mesma lei que o tribunal de contas. Se tem de haver respeito pelo tribunal de contas devesse 

começar por aí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara informou de que se tratou de um equívoco e esse artigo e essa 

alínea devem ser substituídos pelos corretos. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou de que se limitou a ler o documento apresentado à mesa. --- 

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

realmente, de um lapso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, o senhor presidente da mesa solicitou ao senhor deputado Juan Martins que fizesse a 

leitura correta do documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O senhor deputado Juan Martins informou que é exatamente igual ao que o tribunal de contas 

referiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa procedeu, então, à correção de acordo com o tribunal de contas: “A 

assembleia municipal de cada um dos municípios, em cumprimento do disposto no artigo 53º, nº2, al. Q), 

da lei nº 169/99, de 18/09 (com a redação resultante da lei nº 5-A/2002, de 11/01), fixou as condições 

gerais prevista pelo aditamento ao contrato de concessão, remetendo os respetivos documentos 

comprovativos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das vinte horas e sete minutos ausentaram-se da sala os senhores 

deputados do Movimento Vagos Primeiro Rogério Simões, Jorge Luís Oliveira, Susana Maria Gravato, 

Paulo Ricardo Moreira, Sérgio Freire e Catarina Oliveira não participando da votação deste ponto. -------- 

------ O senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado, por 

maioria, com 22 (vinte e dois) votos a favor e 2 (duas) abstenções dos deputados Carlos Guilherme 

Pereira e António Bodas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das vinte horas e oito minutos regressaram os deputados que se 

tinham ausentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Não havendo intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto cinco da ordem 

de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 10 de abril de 2012, à 

discussão da assembleia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------PONTO CINCO – AUTORIZAÇÃO DA RATIFICAÇÃO AO ACORDO TRIPARTIDO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VAGOS/ADRA E SIMRIA E O PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO E SIMRIA; -------------- 

------ O ponto foi apresentado pelo senhor presidente da câmara municipal. Este é o primeiro e o 

segundo ato das negociações que decorrem entre o município de Vagos, a SIMRIA e a ADRA para, de 

acordo com o despacho da senhora ministra Dulce Pássaro, integrar toda a alta de recolha e tratamento 

de águas no sistema intermunicipal, dito SIMRIA, devidamente concertado com as Águas de Portugal, na 

pessoa do senhor presidente Pedro Serra, e com o POVT nacional. Foi necessário outorgar o contrato 

pelo senhor presidente, por causa dos prazos do POVT. As negociações até aqui decorreram bastantes 

duras, e vão continuar a decorrer duras até à outorga da cedência desses equipamentos que irá ocorrer 

até ao dia 22 de maio de 2012 e virá a esta assembleia o terceiro ato deste acordo entre município, 

SIMRIA, ADRA, Águas de Portugal e POVT. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que como não 

há nenhuma urgência neste caso em concreto solicitava, juntamente com o regulamento e com a 

questão da CPCJ, o agendamento de uma segunda reunião e nesta tratar-se dos outros dois pontos. As 

pessoas, naturalmente, têm direito de exprimir aquilo que quiserem mas ao senhor Jorge Luís não lhe 

parece razoável que se vá entrar na discussão de um contrato como este, as contas de gerência do ano 

passado e num relatório do IGF às oito horas da tarde. ------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que no seu entender da lei e do 

regulamento uma sessão pode ter mais que uma reunião e portanto o facto de ter sido agendado dentro 

da data quer o relatório de contas quer o relatório do IGF nada impede que o senhor presidente da mesa 

da assembleia municipal marque novas reuniões, impede é que sejam introduzidos novos pontos porque 

é a mesma sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O senhor Jorge Luís quando disse o que disse foi apenas que para não haver atrasos no assunto 

da CPCJ e sugeria que fossem agendados, os restantes assuntos e mais este, numa sessão 

extraordinária. Era apenas este o sentido, uma vez que eleger as pessoas para a CPCJ não parece nada 

de complicado até porque se for como se fez anteriormente pode existir uma lista única. Considerou é 

que seria mais razoável marcar uma outra hora para a discussão da restante ordem de trabalhos. --------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que não querendo ser 

“birrento” mas manifestou-se contra o agendamento de outra reunião para discutir estes pontos, até 

porque se corre o risco de alguns dos deputados que estão aqui hoje, e que até fizeram algum trabalho, 

não poderem estar presentes numa próxima reunião. Independentemente da data que fosse marcada o 

senhor Juan não poderia estar presente, portanto é a sua opinião e do restante grupo. ------------------------ 

------ Posto isto, o senhor presidente da mesa deu continuidade à sessão e à discussão do ponto cinco 

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

------ O senhor Jorge Luís usou da palavra e referiu que esta é uma questão que merecia alguma 

discussão, alguma preparação e algum conhecimento. O município tem um processo em tribunal com a 
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SIMRIA e não se sabe como é que as coisas estão a andar nem o ponto da situação portanto seria mais 

correto, uma vez que não é urgente que isto se aprovasse hoje, se houvesse melhor esclarecimento 

sobre o processo e depois discutir-se com calma. Se for para votar já o grupo municipal do Movimento 

Vagos Primeiro vota contra porque não estão reunidas condições de votar um assunto que não se 

conhece as possíveis consequências e que podia perfeitamente ser discutido numa outra sessão. O 

senhor deputado voltou a referir que é desumano uma sessão com uma ordem de trabalhos tão extensa 

e não haver boa vontade por parte do grupo parlamentar do PSD em quer interromper a sessão, a isto 

chama-se falta de solidariedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Juan Carlos Martins interveio para informar de que não pode aceitar de modo 

algum esta crítica, de falta de solidariedade, até porque se está aqui há vinte minutos a discutir isto, ou 

seja, está-se há vinte minutos a discutir o nada. E acrescentou que não lhe compete a ele organizar as 

ordens de trabalho, apenas deu a sua opinião assim como o senhor deputado Jorge Luís deu a dele mas 

no fim quem decide é a mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Entretanto mais ninguém usou da palavra. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado, por maioria, com 22 (vinte e dois) votos a favor, do grupo municipal do PSD, 2 (dois) votos 

contra, dos deputados Catarina Oliveira e Jorge Luís Oliveira e 6 (seis) abstenções, dos deputados 

Rogério Simões, Susana Maria Gravato, Paulo Ricardo Moreira, Sérgio freire, Carlos Guilherme Pereira 

e António Bodas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís apresentou, em nome do grupo municipal do Movimento Vagos 

Primeiro, declaração de voto. “Este voto contra tem a ver com aquilo que eu disse antes, e ao fim ao 

cabo foi uma declaração de voto por antecipação. É por nós não sabermos a situação que existe entre a 

câmara e a SIMRIA, não sabemos os pormenores do processo que está em curso e não conhecemos 

convenientemente esta matéria para poder votar. E, já agora dizer que, não se vota o ponto, vota-se uma 

proposta de deliberação, e uma proposta de deliberação deve dizer autorizar a … É que às vezes votar o 

ponto dá um resultado muito negativo e temos alguns exemplos disso aqui. O que terá sido votado, para 

que conste e não haja problemas, é uma proposta de deliberação no sentido de autorizar o município 

a…A declaração de voto é naquele sentido e é o que disse exatamente antes, a incapacidade por 

desconhecimento por falta de elementos para poder tomar uma posição”. ----------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto seis da 

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 17 de abril de 

2012, à discussão da assembleia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO SEIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011; ------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado. Relativamente à prestação de contas de 

2011 foram remetidos os documentos em formato digital mas quem pretender uma cópia em papel 

poderá solicitar e o senhor vereador fará chegar. Neste documento foi feita uma nota que existiram de 

facto algumas condicionantes ao longo do ano 2011, nomeadamente a questão da conjuntura económica 

e em concreto a situação económica do país e o memorando de entendimento entre a Troika e o 

Governo que obviamente teve uma série de consequências para os municípios e para os cidadãos. 
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Portanto, o município não foi alheio a essas dificuldades e houve cortes nas transferências, no final do 

ano o aumento do IVA nas faturas da eletricidade, o aumento dos combustíveis, diminuição dos impostos 

cobrados por força da diminuição da atividade económica, atrasos nas transferências do estado (neste 

momento e no final de 2011 a autarquia tinha uma dívida às IPSS’s quer em tudo, nomeadamente nas 

prestações de serviço, quer em tudo semelhante àquilo que se tinha em atraso por parte do Governo, 

das transferências da DREC) e portanto, estas condicionantes levaram àquilo que são os resultados que 

se obtiveram. A nível da receita total cobrada houve um ligeiro aumento relativamente ao ano 2010, 

cerca de quinhentos mil euros, mas que se deveu, sobretudo, à contratação do empréstimo de curto 

prazo e que acabou por influenciar este número (em 2010 não se havia contraído nenhum empréstimo 

deste género). Na evolução da receita por rubricas pode constar-se, de uma forma muito concreta, uma 

série de diminuições substanciais, nomeadamente nos impostos diretos, cerca de quatrocentos mil euros 

a menos cobrados em 2011 do que em 2010, nas transferências correntes uma diminuição, de cerca de 

quinhentos mil euros relativamente ao ano anterior, e nas taxas multas e outras penalidades um 

decréscimo, de cerca de mil euros. O que acabou por ter um impacto positivo e permitiu que os números 

de 2011 fossem em tudo semelhantes de 2010 foi um aumento, por um lado, dos passivos financeiros, 

com um empréstimo de curto prazo que teve um efeito nulo nas contas de 2011 porque foi contratado e 

liquidado no mesmo ano, e, por outro lado, as transferências de capital fruto da execução do QREN que 

o município veio a fazer durante o ano de 2011 e que de certa forma serviu de “almofada” ao impacto 

negativo que aquelas outras receitas, faladas anteriormente, tiveram. No ano de 2011, e relativamente 

aos empréstimos bancários, o município liquidou-os e portanto houve uma diminuição de cerca de 

quinhentos mil euros ao saldo a 31 de dezembro 2010, porque o empréstimo de curto prazo não conta 

para estes números uma vez que foi liquidado no mesmo ano. Relativamente aos números da execução 

pelo que se pode ver há uma diminuição na execução da receita corrente, cerca de 1,7%, e houve um 

aumento substancial na execução da receita de capital, fruto das execuções do plano, e isto, mais uma 

vez, consequência das transferências dos fundos comunitários e isso levou a que a execução em 2011 

se cifrasse nos 52%, 1% abaixo de 2010. Em relação aos números da independência financeira, estes 

são calculados com o anuário dos municípios que é feito pela ordem dos técnicos oficiais de contas, 

obviamente que existem alguns fatores influenciadores, e, neste momento, cifra-se nos 35% que não é 

mais do que o reflexo de alguns dados nomeadamente o somatório dos impostos diretos e indiretos, as 

taxas, os rendimentos de propriedade, vendas de bens e serviços correntes, outras receitas correntes, 

vendas de bens de investimento, ativos financeiros, outras receitas de capital e reposições não abatidas 

nos pagamentos. No fundo isto são receitas próprias do município que não dependem de transferências 

de outos. Tudo o resto, portanto as transferências correntes de capital e passivos, são receitas que 

dependem de outras situações e este rácio era importante que o município de Vagos estivesse acima 

dos 50% e espera-se que assim venha a acontecer nos próximos anos, embora se esteja, neste 

momento, de certa forma, condicionado pelo que é a atividade económica. Ter-se-á de aguardar para ver 

quais as consequências da nova avaliação que está a ser feita dos prédios anteriores a 2003, porque 

isso irá ter consequências nestes números. Do lado da despesa os números são semelhantes havendo 

uma execução da despesa total no valor dos doze milhões novecentos e sessenta e oito mil euros. Por 
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um lado na parte da receita aquilo que havia a ser feito está a ser feito em 2012 (e neste momento já se 

encontra a pagamentos a taxa de resíduos sólidos urbanos) e qualquer ação que se tenha vai acabar por 

onerar o município, podendo aumentar-se a receita deliberando que a assembleia municipal proceda a 

um aumento da taxa do IMI para o próximo ano. No lado da despesa tem-se vindo a implementar 

medidas para a sua redução, tais como: uma redução significativa nas despesas com pessoal, na 

aquisição de bens e serviços, nas transferências correntes e nas transferências de capital. Novamente 

aqui o que aumentou de forma significativa foram as aquisições de bens de capital, fruto do já referido 

anteriormente. Relativamente aos números da execução houve um aumento, em relação à execução da 

despesa de capital, um aumento ligeiro também relativamente à despesa corrente e os números finais da 

execução são na ordem dos 52%. O município fez este exercício de redução nas despesas com pessoal 

de diversas formas: redução das horas extraordinárias, cancelamento do seguro aos funcionários e fruto 

de alguns funcionários que se reformaram. O número das despesas com pessoal tem vindo a baixar nos 

últimos anos e, neste momento, cifra-se nos três milhões e meio. Entretanto, chamou à atenção à 

afetação das despesas com pessoal sobre as receitas correntes que aumento porque houve um a 

quebra significativa do lado das receitas correntes. É importante continuar-se a fazer este exercício mas 

esta percentagem de afetação estará também condicionada do lado da receita. Estes cortes da despesa 

foram sobre tudo porque houve uma redução de trabalhadores que saíram passando de duzentos e um, 

em 2010, para cento e noventa, em 2011, os prestadores de serviço passaram de seis para nove, sendo 

que neste momento este número já é bastante mais reduzido, estando nas cinco pessoas. Os números 

das despesas com pessoal em 2011 foram afetados, digamos que aumentaram, porque foi feita a 

contratação dos trinta e nove professores, técnicos das AEC’s, e portanto sofreu um impacto de cerca de 

cento e cinquenta mil euros a mais do que seria espectável no início do ano. Ainda assim ficou-se 

bastante aquém daquilo que eram os anos anteriores, o que é um fator bastante positivo, e é claro que o 

esforço que tem sido feito na redução do valor com as horas extraordinárias, também, tem aqui um 

impacto muito elevado. Relativamente aos proveitos e ganhos houve um pequeno decréscimo 

precisamente fruto da diminuição quer das vendas e prestações de serviços quer dos impostos e taxas, 

passando-se de treze milhões e trezentos, em 2010, para dois milhões cento e vinte e nove, em 2011. 

Em relação aos custos e perdas também houve uma diminuição de cerca de um milhão de euros que é 

expressa sobretudo na redução significativa do custo das mercadorias vendidas, no fornecimentos e 

serviços externos, que são as várias contratações, prestações de serviço, aquisição de matérias-primas, 

mercadorias vendidas, diversos bens e serviços que se adquiriram. A par do decréscimo com as 

transferências correntes baixar estes custos tem sido também uma forte aposta da câmara municipal e 

têm-se vindo a conseguir através de medidas diversas que têm sido implementadas como é o caso do 

trabalho desenvolvido nos armazéns municipais. A contratação de despesa corrente que inclui bens, 

serviços e consumo de matérias tem vindo a ser feita tendo em conta a redução de custos e conseguiu-

se em 2011 um milhão de euros a menos em relação a 2010. Os resultados operacionais não são os 

desejados e está-se a caminhar num sentido e numa direção que aponta no sentido da melhoria, 

contudo, é importante, e 2012 será um ano crucial, que exista uma alteração de paradigma e está já a 

ser feito. Entretanto, houve uma ligeira quebra relativamente ao resultado líquido e uma evolução 
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positiva no que diz respeito ao cash flow. Na estrutura do ativo as dívidas de curto prazo prendem-se 

sobre tudo com os fundos comunitários e portanto há aqui algum dinheiro a ir buscar se obviamente se 

executar despesa. Relativamente à estrutura do passivo acrescentou-se, este ano, em termos de 

provisões e como novidade, uma provisão para o processo Lomba do Forte Velho existe um aumento 

das dívidas a médio e longo prazo, fruto deste processo, e com as dívidas de curto prazo. Os acréscimos 

e diferimentos, também, têm a ver com a execução do plano em anos seguintes, nomeadamente as 

obras que estão a ser executadas, como os centros escolares e da biblioteca municipal que têm 

execução nos anos seguintes e que aparecem nesta rubrica. Além disso estão aqui incluídos, também, 

as IPSS’s que por outro lado também surgem do lado do ativo porque, como é obvio, há dinheiro a 

receber do estado. Esta é a estrutura, a composição e a evolução da dívida do município de Vagos em 

2010 e este quadro, que faz parte deste documento, servirá para os senhores deputados terem uma 

perceção do trabalho que a câmara municipal e o executivo está a fazer, porque este quadro acaba por 

conjugar e ter toda a dívida da autarquia, quer os empréstimos de médio e longo prazo e leasings, que 

dá os tais dezanove milhões e cem mil euros. Em 2011, e tendo em conta exatamente os mesmos 

critérios que a inspeção geral das finanças (IGF) utilizou, este valor já se cifra nos dezoito milhões e 

seiscentos mil euros e fazendo a análise, no primeiro trimestre deste ano, já se conseguiu reduzir mais 

trezentos mil euros. Esta redução só é possível, como já foi referido, contendo a despesa porque do lado 

da receita está-se condicionado àquilo que são as receitas da câmara municipal, nomeadamente do IMI 

e do imposto de circulação. Relativamente ao IMT está-se condicionado, uma vez que a conjuntura 

económica é aquela que já todos conhecem. Por fim, é importante ter-se em conta os números do 

endividamento líquido. O limite legal do município de Vagos, em 31 de dezembro de 2010, eram onze 

milhões e trezentos mil euros, de acordo com o que está, também, no relatório do IGF. O limite apurado, 

de acordo com o IGF, e que já houve oportunidade de comunicar à DGAL, são onze milhões e trinta e 

quatro mil euros. Esse, de acordo com o orçamento de estado, era o limite do município para 2011 e 

ficou-se pelos dez milhões e trezentos mil euros de endividamento líquido, que é um bom número tendo 

em conta o limite legal. O município de Vagos tem, neste momento, um problema de dívida de curto 

prazo que em qualquer empresa e em qualquer circunstância facilmente resolvido com uma 

consolidação de dívida e com uma transformação de dívida de curto prazo em dívida de medio e longo 

prazo. Porém, a lei das finanças locais não o permite dessa forma e portanto o que se está a aguardar, 

serenamente, e hoje com a vinda do senhor presidente da república ao concelho, o senhor vereador teve 

a oportunidade de falar com o senhor secretário de estado da administração local sobre esta questão, 

porque fala-se, e é um objetivo do governo, em criar uma linha de crédito, ou seja, um plano de resgate 

às autarquias que permita exatamente que o que acabou de referir: transformar dívida de curto prazo em 

dívida de médio e longo prazo. O senhor secretário de estado disse que irá ter uma reunião no domingo 

à tarde com o senhor ministro das finanças e com o senhor ministro Miguel Relvas para ultimarem esta 

situação e portanto a concretizar-se essa situação seria extremamente positivo, porque de facto existe 

um problema e alguma dificuldade dos fornecedores e parceiros da autarquia porque continua-se com os 

investimentos, uma vez que estes são financiados pelos fundos comunitários, mas obviamente que tem 

de se concretizar obras e concretizar em termos financeiros despesa para poder transformar 
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posteriormente em receita e têm de se conjugar todas estas condicionante e por vezes não é fácil 

conciliar tudo. Concluindo, e relativamente a este documento, uma última questão que se prende com a 

listagem de dívidas a outras instituições, nomeadamente as IPSS’s. O que está nesta listagem trata-se 

de dívida, a IPSS’s, devidamente aprovada em câmara municipal e com a despesa comprovada já na 

câmara municipal, ou seja, existem alguns protocolos já assinados com algumas instituições mas que 

ainda não se revelaram em termos documentos e portanto não estão aqui considerados. O objetivo 

desses protocolos é de facto criar um acordo com as IPSS’s, com quem se estabeleceu protocolos para 

que elas possam saber qual o montante que vão receber naquele ano em concreto. Portanto, isto será 

obviamente objeto de análise posterior e durante o ano de 1012 atualizar-se devidamente esta listagem, 

porque, por exemplo, há aqui um subsídio que já foi revogado por iniciativa da entidade, que é um 

subsídio da fábrica da Igreja de Vagos, que ainda aqui está. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

------ Após a apresentação do ponto o grupo municipal Movimento Vagos Primeiro entregou à mesa um 

documento com algumas considerações sobre o mesmo, e embora não seja considerado como 

declaração de voto solicitou que este ficasse anexado à ata desta sessão. ---------------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para tecer algumas 

considerações ao documento apresentado. Começou por fazer referência ao último ponto que o senhor 

vereador falou que foi o reconhecimento da dívida e que não está contemplado no documento. Existiram 

algumas IPSS’s noutros mandatos, não nos do Dr. Rui Cruz, que com reconhecimento de dívida nunca o 

assumiram e o senhor vereador publicamente assumiu essa dívida, dos protocolos existentes. Realçou a 

forma como foi apresentado o relatório de contas completo, claro e com os documentos necessários 

para um bom entendimento do documento, e o conhecimento perfeito das contas do município por parte 

do senhor vereador, agradecendo pessoalmente todos os esclarecimentos que foram prestados. Nas 

contas realçou a diminuição das dívidas, mesmo tendo em conta a diminuição das receitas, nas 

despesas com pessoal, onde normalmente com a diminuição do pessoal reflete um aumento das 

despesas com pessoal e aqui verificou-se uma diminuição significativa, nas horas extraordinárias, nos 

fornecimentos de serviços externos e pela primeira vez a especialização do exercício que está 

contemplado neste relatório de contas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e começou por lembrar o 

senhor presidente da assembleia municipal que no início deste mandato, quando ficou decidido que a 

documentação para os deputados seguiria em formato digital, combinou-se remeter um exemplar dos 

documentos em papel, porque é sempre importante para fazer uma análise mais detalhada, e isso não 

está a acontecer. Assim sendo, o senhor deputado agradecia que futuramente isto seja tido em conta, ao 

que o senhor presidente respondeu afirmativamente. Seguidamente referiu algumas considerações ao 

documento de prestação de contas 2011. Quando se está a analisar o relatório de contas, objetivamente 

está-se a analisar as contas e parte-se do princípio que estas estarão bem feitas mas também se está a 

analisar a capacidade de planeamento da câmara municipal e não só as contas tal qual elas são 

apresentadas. E é verdade que o ano 2011 foi um ano que trouxe alguma recessão mas também é 

verdade que essa recessão era prevista e conhecida de todos. Talvez não com a profundidade que se 
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veio a verificar mas era conhecida. O senhor deputado compreende alguns dos argumentos da câmara 

municipal invocados para a falta de algumas receitas mas de facto parece que se está a tentar fazer uma 

comparação com 2010 quando o planeamento todos os anos deve ser diferente e não ter por base o ano 

anterior, até porque todos os anos as coisas estão a mudar muito. No próximo ano, por exemplo, este 

ano ainda não, as questões de IMI vão ser determinantes. Dito isto e concordando que as contas têm 

mais transparência e mais objetivas há referências que não devem deixar de ser feitas na dita análise de 

planeamento financeiro que considera que compete à câmara fazer todos os anos. Começando pela 

receita corrente, e tendo em conta a própria prestação de contas, o IMT previsto eram 1,7 milhões de 

euros e a receita cifrou-se por menos de metade; nas transferências correntes do estado estava previsto 

1,1 milhões de euros e a receita prestou-se por pouco mais de metade, e senhor deputado gostaria que 

o senhor vereador lhe dissesse o que é que falhou nestas transferências do estado; a venda de bens e 

serviços estava previsto um encaixe de 2 milhões de euros e a receita foi sensivelmente metade; 

relativamente às rendas a receita prevista eram 1 milhão de euros e foi obtido pouco mais de metade; 

em relação à receita de capital continua a manter-se o velho vício, já aqui falado muitas vezes, de sobre 

orçamentar a receita com venda de bens de investimento e este ano não foi exceção, aliás faz-se 

referência no relatório da IGF e é um facto e estava previsto com receita de bens de investimento 6,5 

milhões de euros e a receita real foi pouco mais de 24 mil euros. Esta é uma questão que vem sido a ser 

apontada desde o início deste mandato e que é uma questão de planeamento que parece óbvia. 

Continuando, dos 3,75 milhões de euros que estavam previstos como receitas do QREN apenas se 

encaixou 1,38 milhões de euros, e gostaria de saber o que falhou aqui; finalmente dizer que a receita 

que foi efetivamente executada foi o empréstimo. Relativamente à despesa e com despesa de 

investimento estava previsto cerca de 10 milhões de euros e foi efetuada cerca de 2,8 milhões de euros, 

cifrando-se em cerca de 37%; o grande investimento de 2011 foi, de facto, as instalações desportivas, 

tendo a ver com o estádio municipal, mas a verdade é que o orçamento foi executado a cerca de 52%, 

em termos totais. A câmara recebe de transferências do Estado cerca de 5 milhões de euros, e apesar 

do esforço feito na despesa com o pessoal, tem 3,6 milhões de euros de despesa por ano, isto significa 

que tem transferências do estado de 1,4 milhões para pagar 19 milhões mesmo que não fizesse mais 

nada, é evidente que tem depois as outras receitas, mas a verdade é que se está a falar de uma dívida 

que relativamente à receita disponível tem um peso grande. Portanto, a atividade da câmara na sua 

globalidade tem um défice de 3,7 milhões de euros. O senhor deputado concorda com a câmara quando 

esta diz que baixou as despesas correntes mas a verdade é que a receita corrente, também, desceu 

substancialmente e portanto há aqui, digamos que, uma diferença mínima. E a mesma coisa se passa 

em relação à despesa orçamental. Finalmente, dizer que o passivo é de 19 milhões, verifica-se um 

crescimento do endividamento de cerca de 28% e que não partilham das perspetivas animadoras que 

vêm no final do relatório e que não estão referenciadas no relatório do IGF, muito pelo contrário. ----------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por falar numa 

questão importante, e que julga até impeditiva de que se aprovem estas contas, que é o facto de não 

haver nenhum conhecimento das contas da empresa MAIS VAGOS, participada em 49% pelo município, 

que desde a publicação da lei, em 15 de novembro, passou a fazer parte estas empresas. Por outro 
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lado, o que diz a lei nº2 de 2007, lei das finanças locais, é que deve haver uma auditoria externa das 

contas dos municípios e das associações dos municípios com participação de capital em empresas 

dessa natureza e deve ser um auditor externo, nomeado pela assembleia municipal, a fazê-lo. Isto não 

está feito, a assembleia municipal nunca se pronunciou sobre isso e está-se aqui a não cumprir 

completamente a lei. Diz exatamente o artigo 48º “a auditoria externa das contas dos municípios e 

associações de municípios com participações de capital. As contas anuais dos municípios e das 

entidades associativas municipais que detenham capital em fundações, empresas municipais, 

intermunicipais ou sociedades anónimas devem ser verificadas por auditor externo que reporta à 

assembleia municipal. O auditor externo é nomeado por deliberação da assembleia municipal entre os 

revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas”. Isto é o que diz a lei das 

finanças locais e que parece que não está a ser devidamente cumprida neste caso. E se é verdade que 

o relatório da IGF, que se vai ainda apreciar hoje, diz que no ano de 2010 as contas da MAIS VAGOS 

não fazem parte das contas da câmara porque estavam equilibradas, neste momento não se sabe se as 

contas estão equilibradas porque não estão aqui no relatório de contas 2011. Se houver um prejuízo e se 

houver um desequilíbrio nas contas isso deve fazer parte das contas do município mas a assembleia 

municipal tem de ser informada, porque a câmara até pode saber mas esta não representa a assembleia 

municipal. A assembleia municipal não tem um único documento que dê qualquer ideia da situação da 

empresa MAIS VAGOS e já era tempo de ser dado conhecimento e o senhor deputado não entende, 

estando o mês de abril a chegar ao fim, e tendo as contas do município de ser aprovadas até abril, como 

é que não se fizeram aprovar as contas da empresa até final de março como normalmente acontece com 

o setor privado, e não vêm aqui para se saber do que é que se trata. O senhor deputado gostaria de ter 

uma explicação para isto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e, relativamente ao documento 

apresentado, começou por referir-se ao volume do passivo que, neste momento, a seu ver, é grave, 

está-se a falar em 19 milhões de euros. Terá de se fazer um trabalho mais de fundo para resolver este 

problema porque o passivo foi crescendo e não parece que passando a dívida de curto prazo para médio 

e longo prazo vá resolver esta situação. Outra questão que referiu teve a ver com as dívidas às IPSS’s e 

esta é preciso ter em atenção porque são instituições que trabalham mais de perto com as populações e 

com quem mais precisa. O executivo camarário tem a opção de fazer algumas escolhas e uma delas é 

fazer a atribuição de subsídios e quando decide subsidiar algumas associações ou algum tipo de 

atividades está a retirar recursos que podia usar para outras situações, nomeadamente para as IPSS’s. 

Esta é uma situação que deveria ficar resolvida de vez com as IPSS’s. A câmara não pode estar à 

espera das transferências do Estado e deve assumir na plenitude os compromissos, quer os que estão 

espelhados no relatório quer os que não estão, e se calhar focalizar-se mais, não naquilo que são gastos 

que pode evitar fazer, no que lhe está mais próximo e mais urgente e aí terão de ser tomadas opções 

políticas passando a atuar mais nas IPSS’s e escolas e deixar de apoiar instituições que não são tão 

prioritárias como estas. Outra questão referida pelo senhor vereador e que tem a ver com a redução de 

despesa com os custos com o pessoal. O senhor deputado não sabe sinceramente se é por aí que se 

vai resolver o problema mas também não ficou muito claro e quer que o clarifiquem melhor, porque 
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reduziu-se nas ordens extraordinárias, e isso já havia sido feito no passado, mas a que custo para o 

funcionamento da câmara. Não se sabe que tipo de serviços foram afetados com isso e até que ponto 

essas horas eram relevantes ou não. Há um ano atrás discutiu-se a redução de setenta e cinco mil euros 

nas horas extraordinárias mas por outro lado a câmara tem processos judiciais de um milhão e tal e 

estão-se a discutir valores muito inferiores e não se discute aqueles que são importantes e que 

realmente estão a afetar gravemente o município. O senhor deputado quis ainda ver esclarecido se a 

redução de custos com o pessoal diz só respeito ao pessoal efetivo ou se compreende também as 

prestações de serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e teceu as seguintes 

considerações: na receita orçamental verificou com desagrado que na venda de bens de investimento há 

uma taxa de execução de 0,4%; desagradou-a na despesa orçamental que em habitação tenham sido 

investidos zero euros; nas escolas não foram aplicados 1/3 do que estava orçamentado; no relatório 

pode ler-se “foi constituída uma provisão de um milhão quatrocentos e vinte e três mil trezentos e vinte 

cinco euros relativamente à Lomba do Forte Velho”, e isto já havia sido referido mas o que a senhora 

deputada pretendia saber era se este valor está dado como perdido; relativamente ao passivo financeiro 

que atinge os 19 milhões de euros, conforme consta na página 117 onde diz que “em 31 de dezembro de 

verifica-se um crescimento de 27,9% de dívida global”, e este numero também “choca”, uns por excesso 

outros por diminuta relevância. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto o senhor vereador Silvério retomou a palavra para prestar os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados. A prestação de contas 2011 pode ser aprovada porque as contas da MAIS VAGOS 

não consolidam para as contas da câmara municipal. O que aconteceria no caso da MAIS VAGOS estar 

em desequilíbrio é que esses números iriam redondear para a questão do endividamento líquido. Em 

relação ao endividamento líquido os principais interessados, em que este nunca ultrapasse o permitido 

pela autarquia, serão o senhor presidente da câmara e o senhor vereador que são os responsáveis 

financeiramente por essa ultrapassagem caso venha a ocorrer. Portanto, relativamente às contas das 

MAIS VAGOS e ao facto de elas serem remetidas à assembleia municipal o senhor vereador, há algum 

tempo, pediu um parecer ao jurista da câmara municipal, não só sobre a MAIS VAGOS mas todas as 

participadas da câmara municipal de Vagos, e o que lhe foi informado é que se deve remeter, e está a 

ser feito um trabalho de recolha das prestações de contas de entidades participadas pelo município, à 

câmara municipal para conhecimento. É este o entendimento do jurista da câmara municipal. No que diz 

respeito às contas da MAIS VAGOS, de forma particular, se houvesse essa situação de num ano dar 

prejuízo e se relevaria para o endividamento líquido mas a IGF no relatório refere que no caso em que a 

entidade tenha uma estabilidade económico financeira basta que a câmara municipal remeta esse 

estudo para a IGF e no prazo de dois anos, que será o prazo do estudo, as contas, dessa entidade, 

podem estar num ou noutro ano circunstancialmente desequilibradas que não relevam para o 

endividamento líquido do município. Portanto, em relação podem estar todos tranquilos porque está tudo 

legal e a prestação de contas 2011 pode, se os senhores deputados assim o entenderem, ser aprovadas 

sem qualquer problema. Relativamente à intervenção do senhor deputado Juan Carlos referiu que o 

trabalho é de todo o executivo, e não única e exclusivamente do senhor vereador, e tem também um 
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contributo dos senhores presidentes de junta e dos funcionários do município, porque, neste momento, a 

situação é complicada para todos, inclusive para os funcionários do município que viram algumas 

regalias serem cortadas, viram o executivo diminuir o número de horas extraordinárias e portanto há aqui 

um mérito global de todos os que participaram e não só da divisão financeira. Em relação ao documento 

que o grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro entregou o senhor vereador entende que as 

questões colocadas estão todas incluídas, exceto as do senhor deputado Sérgio Freire. A questão do 

IMT, e o facto de só se ter executado setecentos e cinquenta e seis mil euros, é uma consequência da 

queda da atividade económica que é um fator incontrolável e a única coisa que está aqui em causa 

prende-se com a orçamentação do valor de 1,7 milhões que cumpre todas as regras estabelecidas na lei 

das finanças locais e no POCAL e, portanto, não há aqui nenhuma dúvida. Aliás, o próprio relatório do 

IGF não coloca nenhuma questão relativamente ao cumprimento das regras e, portanto, foi previsto 

aquilo que tinha de ser previsto e executou-se aquilo que a economia local permitiu. Nas transferências 

correntes referiram que houve uma execução de seiscentos e sessenta e nove mil em 1,1 milhões de 

euros previstos mas este valor não diz respeito a todas as transferências correntes e sim a uma rubrica 

específica, que são as outras, e que se prende exatamente com as transferências nomeadamente da 

DREC que estão atrasadas. Na venda de bens e serviços houve uma queda no valor previsto para 

cobranças à ADRA e acabou por ter alguma consequência. Nas receitas de capital, obviamente, a venda 

de bens de investimento teve uma execução que acaba por condicionar toda a execução do orçamento. 

Contudo, há um pormenor que é importante referir, ou seja, o exercício de elaboração de um documento 

não se cinge simplesmente ao que é o exercício para fazer frente ao ano para o qual se está a elaborar o 

orçamento que é condicionado pela dívida que transita, e houve, e há e vai continuar a haver, nos 

próximos anos, dívida a transitar. Esta dívida a transitar acaba por condicionar os números do orçamento 

que depois afeta os números da execução. Obviamente que já se sabe que há aqui fatores que 

condicionam a elaboração do orçamento, do orçamento de 2012 há uma dívida de cerca de 6 milhões de 

euros que transita e que acaba por condicionar os números do orçamento. Se fossem retirados os 6 

milhões aos 25 milhões, aproximadamente, do orçamento estar-se-ia a falar num orçamento bastante 

mais reduzido e bastante mais de acordo com os números e com a realidade. Realmente a única receita 

que a câmara executou 100% foi o empréstimo de curto prazo, pedido no início do ano para fazer face a 

alguns compromissos de tesouraria mais urgentes, voltou-se a fazê-lo este ano e o que tudo indica, e se 

as coisas se mantiverem assim, ir-se-á volta-lo a fazer para o ano. A questão do investimento na 

habitação, que foi zero, e o facto de nem 1/3 ter sido aplicado nas escolas o senhor vereador referiu que 

se continua a ter rubricas na despesa corrente, como conservação de bens e aquisição de outros bens, 

que muitas vezes, e numa grande maioria, são utilizadas para fazer investimentos nas escolas. A grande 

questão é que a materialidade do investimento muitas das vezes é relevante para estar no plano 

plurianual de investimento e se estamos a falar, por exemplo, em mudar as portas ou os alumínios numa 

escola e se isso são dois mil e quinhentos ou três mil euros isto não vai ser colocado em despesa de 

investimento e sim em conservação de bens. Portanto, acaba por ser uma despesa, que é pouco 

significativa mas que é feita, que em termos de investimento acaba por estar numa rúbrica de despesa 

corrente. E depois há aqui um outro fator importante, e obviamente que é tido em conta, que é a 
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realização de dois centros escolares e portanto tem de existir algum critério nas obras que se executam 

em algumas escolas porque se elas vierem a ser encerradas não faz sentido estar a proceder a grandes 

intervenções. O grande investimento foi nas instalações desportivas e é a consequência da execução, 

em 2010 e em 2011, das obras do estádio municipal. A câmara municipal recebe transferências anuais 

de 5 milhões e tem despesa com pessoal de 3,6 milhões, disseram, mas o senhor vereador informa de 

que os números não são bem estes e o peso das despesas com pessoal é maior a afetação este ano, 

relativamente às receitas correntes, do que no ano passado. Mas qual será a solução? Despedir 

pessoas? É que as despesas com pessoal só se conseguem reduzir naquilo que se consiga fazer, e por 

exemplo, este ano vai conseguir-se fazer essa redução porque o Governo cortou o 13º e o 14º mês a 

alguns funcionários, mas isto é uma consequência daquilo que foi uma decisão do Governo. A questão 

do passivo financeiro atinge 19 milhões de euros em 2010 e como foi demonstrado, neste momento, e à 

data de 31 e dezembro, já é mais baixo, portanto está-se a fazer esse esforço e esse trabalho. Por fim, 

as questões do senhor deputado Sérgio Freire, e ainda em relação ao passivo, o senhor vereador referiu 

que transformando dívida de curto prazo em divida de médio e longo prazo não se resolve o problema do 

passivo, e isso é óbvio, o que foi aqui dito é que se pode resolver o problema dos parceiros e 

fornecedores da autarquia. Esta não é uma solução definitiva mas acaba por ser uma solução que 

resolve o problema neste momento. O que está em causa, relativamente ao passivo, é continuar-se a 

fazer este trabalho de redução todos os anos. O trabalho que tem vindo a ser feito tem dado alguns 

frutos e espera-se que continue a dar, e, obviamente, que a questão das IPSS’s é uma das grandes 

preocupações da câmara municipal e está-se a tentar honrar os compromissos. Este mês de abril já foi 

liquidada uma parte da dívida em atraso e em maio será liquidada uma outra parte da dívida. As 

despesas com pessoal não afetaram o funcionamento da câmara municipal porque houve, desde início, 

um trabalho de conjugação de horários dos funcionários, que em alguns serviços estavam a cobrar horas 

extraordinárias, e com a readaptação de horários, feita pelo senhor vereador Marco, acaba por se fazer o 

mesmo serviço não recebendo as horas extraordinárias tendo um horário diferente daquilo que estava 

inicialmente estabelecido. Relativamente aos processos judiciais existe uma prestação de serviços com 

uma entidade externa para evitar esse tipo de situações e para que possa exercer a defesa do município 

em juízo. As despesas com pessoal englobam o pessoal contratado a termo, as prestações de serviço e 

o pessoal do quadro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Entretanto, retomou a palavra a senhora deputada Catarina Oliveira para referir dois pontos que 

não referiu na intervenção anterior. Na página 118 do relatório diz que “está atualmente em curso a nova 

candidatura de outra componente em relação ao estádio municipal”, mas se o QREN está congelado 

qual é a candidatura, ou do que é que se trata? Em relação ao passivo, gostaria de saber como fica o 

financiamento à caixa geral de depósitos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente voltou a usar da palavra o senhor deputado Rogério Simões para referir que 

realmente não é uma fatalidade empolar as receitas de investimento porque no final do ano na prestação 

das contas essa receita não existe e portanto alguma coisa fica para trás. O que o senhor deputado 

disse foi que um planeamento financeiro é fundamental e o mais aproximado possível da realidade, 



 
 
 
 
 

 

 

 

26 

 

porque uma diferença de quarenta e tal por cento é muita diferença, embora compreenda que a situação 

esteja muito complicada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Retomou a palavra o senhor vereador Silvério Regalado e referiu que esse é o objetivo da lei dos 

compromissos, ou seja, esta lei vai obrigar a que os orçamentos municipais sejam muito mais próximos 

da realidade, porque só vai permitir encaixar despesa se houver receita prevista para isso, se não houver 

não há possibilidade. Portanto, isto é uma das grandes alterações e obviamente é isso que tem vindo a 

preocupar os autarcas do país porque é preciso enquadrar e arranjar uma solução para a dívida anterior 

para que se possa, daqui para a frente, começar do zero. Basicamente, a grande questão aqui é esta e 

se não houver este mecanismo é impossível cumprir a lei nº8 de 2012, ou seja, é possível porque ela 

permite que o município faça planos de pagamento sem o acordo do fornecedor a cinco anos. A questão 

é que fornecedor aceita que um município que já lhe deva há um ano ou mais lhe faça um plano de 

pagamento para daqui a cinco anos. Esta é uma situação muito delicada. Ainda em resposta a uma 

questão colocada pelo senhor deputado Sérgio Freire, a câmara tem de ter preocupação com a dívida às 

IPSS’s mas também não pode esquecer as dívidas aos fornecedores, porque se estes não receberem 

entram em insolvência, há pessoas que vão para o desemprego e outras não recebem salários. Daí 

haver necessidade de encontrar a estabilidade e o equilíbrio fundamentais. Relativamente à candidatura 

do estádio ela já vem a decorrer há algum tempo, ainda na semana passada se enviou mais 

esclarecimentos para o QREN, está enquadrado dentro do “bolo” que foi negociado junto do PO regional, 

por parte da câmara municipal e portanto esta candidatura já não irá ser mexida. Em relação à questão 

da caixa geral de depósitos, a câmara municipal já tomou uma decisão e comunicou-a à entidade 

bancária e, neste momento, aguarda-se a resposta. ---------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís e referiu que em relação a esta questão 

da caixa geral de depósitos o tempo vai passando e está a vencer-se mais um semestre e isso não deixa 

de ser uma questão preocupante. Relativamente à questão do planeamento, na elaboração do 

orçamento, ele não existe, o que existe é “empaleamento”, ou seja, no orçamento põe-se para lá uns 

milhões, 6,5 milhões, para empalear, isto é , para depois colocar um rol de obras que depois não se 

podem fazer. E isto é uma prática utilizada em todos os orçamentos, e não só neste, e por isso é que um 

orçamento não é propriamente uma previsão, até porque as contas depois nunca batem certo umas com 

as outras. E não digam que não é possível cumprir orçamentos porque há câmaras que cumprem e 

muitas delas a 90%. Há aqui sempre um problema: ou se errou a fazer o orçamento ou se erra na 

execução, ou, então, as duas coisas ao mesmo tempo. Agora não vale a pena estar a justificar estas 

diferenças a dizer que são coisas a fazer por muitos anos, porque o orçamento é para aquele ano. ------ 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e esclareceu que o congelamento do QREN não 

afeta as reprogramações, afeta, apenas, as candidatura novas porque não há concursos. Quanto ao 

cumprimento da lei das finanças locais o senhor presidente informou de que não se vai alongar em 

explicações jurídicas porque a IGF fez essa interpretação, verificou tudo quanto se relacionava com a 

MAIS VAGOS, pediu documentação à MAIS VAGOS, as preocupações relativamente a esta empresa 

são as que estão expressas no relatório. Aliás, ainda recentemente a senhora inspetora pediu 

informações sobre o setor empresarial local, excluiu do setor empresarial local a MAIS VAGOS e 
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portanto o senhor presidente não se vai alongar sobre esse assunto porque não vale a pena. 

Relativamente à utilização dos bens de investimento para efeitos de empolamento em 2011 a receita da 

câmara municipal era de 21 milhões de euros. É difícil integrar um passivo que transita pretendendo-se 

assumir a execução de outras coisas, e a câmara tem assumido muito pouco, sem utilizar este 

expediente que é usado e censurado pela IGF, sem dúvida alguma, mas que é transversal a quase todos 

os municípios e Vagos pelo menos tem o cuidado de integrar bens que são alienáveis. Quanto a taxas 

de execução lembrou que em 2001 as taxas de execução do orçamento de estado eram de 30%, 

portanto não se está assim tão mal. É óbvio que se fosse possível consolidar o passivo de curto prazo a 

obrigação sobre os autarcas e sobre a assembleia municipal era, a partir daí, fazer orçamentos que 

refletissem uma taxa de execução próximo dos 100%, porque era a oportunidade única de consolidar os 

tais 6 milhões que andam a transitar ano após ano. A taxa de afetação da receita era em 2001 de 149%, 

isto da forma como a IGF calcula, e hoje é de 152%, portanto não houve em 10 anos um agravamento 

muito grande, foram só 3%. A autonomia financeira anda nos 67%, portanto são índices económicos de 

saúde financeiras das autarquias e se houvesse a possibilidade de se utilizar a capacidade de 

endividamento que se tem, e que são cerca de 4 milhões de euros, a situação das dificuldades de 

tesouraria seria claramente ultrapassada. Bastava só que permitissem, de acordo com a lei das finanças 

locais, que o município utilizasse a capacidade de endividamento de empréstimos de médio e longo 

prazo. Como não autorizam vai-se andando nisto e prologando-se até que haja dinheiro na caixa geral 

de depósitos para poder consolidar passivos desta forma. Por outro lado o grande desafio é encaixar a 

dívida da Ria Vagos dentro daquilo que são as receitas anuais. Haverá poucas autarquias, se excluirmos 

o passivo da Ria Vagos, 3,8 milhões de euros, como a de Vagos que tem uma receita equivalente ao 

passivo, ou seja, catorze milhões e tal de receita e catorze milhões e tal de dívida de passivo. Isto 

permite, desde que assim se entenda, libertar receita para amortizar passivo. Relativamente à questão 

da dívida à caixa geral de depósitos há necessidade, e por isso é que ainda não foi notificada a 

deliberação, ao contrário do que disse o vereador Silvério há instantes, de reapreciar o ponto no sentido 

de incluir a outra parte da deliberação. Segundo o senhor presidente a câmara não deve deliberar só 

sobre a proposta apresentada pela caixa geral de depósitos e deve deliberar ainda retomar o contrato de 

cessão de créditos tal como ele foi outorgado e transmitido. É este o pormenor que falta para que o 

processo seja comunicado para quem tem competência nesta matéria que é a caixa geral de depósitos. 

Assim como a câmara municipal não pode prever no orçamento determinadas receitas que se tem a 

certeza que vão acontecer, por força da limitação imposta pelo POCAL, também não se pode abater 

despesa tal como se possa prever que vai acontecer, ou seja, se o POCAL diz que deve estar inscrita a 

média dos últimos dois anos, quer na despesa quer na recita, é-se obrigado a orçamentar mesmo tendo 

a certeza de que pode não acontecer de facto esses valores. De certeza que no próximo orçamento, 

como houve um abatimento brutal da receita em alguns dos capítulos, já se estará muito mais próximo 

da provisão na execução orçamental de 2014, porque a média já reflete muito aquilo que foi a recessão 

económica, mas hoje, legalmente, não é possível. Aliás houve um ano em que existiu um aumento de 

IMT e de imposto sobre veículos e a câmara sabia que iam existir, por força dos negócios que iriam ser 

realizados pela MAIS VAGOS, mas não pode ser inscrito e o que teve de ser feito foi, quando a receita, 
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efetivamente, caiu nos cofres da câmara municipal, efetuar um orçamento retificativo. Quanto às 

despesa com a educação e com a habitação social, obviamente, se for visto só por execução de 

determinadas rubricas pode conduzir à verdade, mas se virem outras rubricas verifica-se que na 

educação, nomeadamente num conjunto de ações que se aferem à educação como a ação social 

escolar, o investimento é mais que muito. Se se vir pela área dos centros educativos, deslizou com o 

início, mas no próximo ano há um investimento muito relevante. Na habitação social aquilo que lá está 

refere-se ao regulamento municipal em vigor e não propriamente ao investimento que a câmara 

municipal, efetivamente, faz em habitação social. Houve duas empreitadas que produziram efeitos 

financeiros em 2011 e que não estão nessa rubrica, e portanto dá a sensação que em termos de 

habitação social foi zero e não é verdade. Por outro lado, e o senhor deputado Rogério Simões referiu 

aqui isso, e ainda que não esteja desprendido daquilo que é a obrigação de cumprir o POCAL na média, 

vai poder ver-se no próximo ano, em abril de 2013, que há um deslizamento enorme relativamente às 

rendas da EDP, porque já existe dados para o município de que este já é devedor. A maior parte dos 

municípios já são devedores mas Vagos ainda não era, por força de um conjunto de contingências 

associadas não à autarquia mas a decisões do Governo e ao facto de não se poder encaixar a tal 

redução da receita nessas rendas, vai haver um desfasamento ainda maior, ou seja, vai haver 

inclusivamente um saldo negativo. Está-se a fazer um esforço, que não depende só da autarquia 

depende também da EDP, em reduzir o consumo em energia pública em iluminação pública para que 

este saldo volte a estar a favor do município de Vagos, mas também já não se vai refletir este ano, só  no 

próximo. Portanto, os números são favoráveis e são animadores, se o não fosse não haveriam duvidas, 

rigorosamente, nenhumas de que seria a própria IGF a propor, com caráter vinculativo, o recurso da 

autarquia a um dos instrumentos que estão previstos na lei das finanças locais. --------------------------------- 

------ Entretanto o senhor vereador Silvério Regalado usou da palavra, e em seguimento do que foi dito 

pelo deputado Jorge Luís Oliveira, referiu que, apesar de não estar a ser discutido o orçamento, não 

pode deixar passar a oportunidade de dizer que um orçamento para 2012, aprovado no ano passado, 

que tem uma despesa de investimento total de onze milhões e meio de euros e ver condicionados, deste 

valor, quatro milhões para os centros escolares, um milhão para a biblioteca e dois milhões e tal para o 

estádio municipal, não é fácil porque está-se a falar de quase todo o valor de investimento o que resta é 

a dívida transitada. E há outra questão é que para efeitos de candidatura é necessário que as obras 

estejam orçamentadas e por vezes sabe-se que naquele ano nem sequer se vai concretizar, mas tem de 

estar orçamentada. Não quer com isto dizer que não se possa fazer um esforço de aproximação do 

aumento dos números da execução mas não é verdade que se faz para agradar a quem quer que seja. - 

------ O senhor presidente da assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado, por 

maioria, com 22 (vinte e dois) votos a favor, do grupo municipal do PSD e 8 (oito) abstenções, do grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto o grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro entregou declaração de voto, que ficará 

anexa à presente ata: “Há uma má previsão da receita, nomeadamente da receita de capital (total 

apenas 52,48), pois as receitas de capital são sistematicamente empoladas, como refere a auditoria da 

IGF; como sempre dissemos é possível diminuir a despesa corrente e melhorar a despesa de capital 
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(investimento). Note-se no entanto que ela continuou a aumentar relativamente à receita corrente; a 

divida corrente é elevada com prazos muito longos para pagamento pondo até em causa a saúde 

financeira de empresas e entidades; verifica-se uma evolução da dívida à banca a partir de 2001 e 

nomeadamente relativamente aos montantes de empréstimo contraído; A câmara municipal encerra as 

contas de 2011 com um passivo de dezanove milhões de euros continuando a apresentar uma situação 

financeira desequilibrada, como refere a auditoria da IGF. Com tudo isto: parece-nos que depois do 

relatório da IGF as contas começam a ser mais coincidentes com a realidade; estas contas espelham 

que nos últimos anos foi feita uma gestão financeira com pouco rigor, baseada em opções políticas 

questionáveis e assete em receita fictícia; esperava-se maior contenção nas despesas correntes, porque 

é possível e fundamental que neste aspeto se vá mais longe e mais ambição na criação de receita; 

finalmente, não partilhamos das perspetivas animadoras referenciadas no relatório da prestação de 

contas e que de forma alguma estão refletidas no relatório da inspeção.”------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís usou da palavra para informar de que para além da declaração de 

voto entregue, em nome do grupo municipal do Movimento Vagos primeiro, que subscreve na íntegra, 

queria acrescentar o seguinte: “que fique, também, aquilo que é o incumprimento da lei das finanças 

locais”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto sete da 

ordem de trabalhos, apresentado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 03 de abril 

de 2012, à apreciação da assembleia: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO SETE – RELATÓRIO FINAL DA IGF – “CONTROLO DE ENDIVIDAMENTO E DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA” – MUNICÍPIO DE VAGOS – 

PARA CONHECIMENTO E TOMAR POSIÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 53º ALÍNEA i); ----------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou de que por este relatório do IGF abordar um 

período que era vereador do pelouro das finanças, na câmara municipal de Vagos, a partir deste 

momento a presidência da mesa passará para o primeiro secretário, senhor Manuel Manangão.------------ 

------ Entretanto e quando eram cerca das vinte e uma horas e quarente e cinco minutos foi feito um 

intervalo tendo a sessão retomado as vinte e duas horas sem a presença do senhor deputado Fernando 

Julião que se ausentou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado. O relatório é claro e chega a algumas 

conclusões. Fazendo um pequeno enquadramento, houve um relatório preliminar, por parte da inspeção 

geral de finanças (IGF) onde as conclusões a que chegaram eram quase as mesmas, embora houvesse 

uma questão que dizia respeito à possível ultrapassagem dos limites de endividamento e para os quais 

foram notificados o senhor presidente da câmara e o senhor vereador Silvério. Entretanto apresentaram 

o contraditório pessoal e institucional que não constam do relatório final porque a causa deixou de existir, 

atendendo a que a causa foi suprida por eles r. Portanto, do relatório faz parte o contraditório mas como 

um complemento e que o senhor vereador aconselha à sua leitura, porque faz o enquadramento de 

algumas situações que são referidas no relatório da IGF. Este relatório faz um basto conjunto de 

recomendações, e pediu que tomassem atenção às notas, ondem fazem algumas referências a algumas 

das situações que eles entendem ser necessárias implementar e das quais a câmara já estava a 
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implementar durante o ano de 2011. Mas, o relatório não dizia respeito ao ano de 2011, e sim ao triénio 

2008-2012, e eles não fizeram qualquer referência no relatório propriamente dito. O exemplo mais claro 

disso é a implementação da contabilidade de custos que já foi iniciada em 2011, eles tomaram 

conhecimento dele, e inclusive, ainda há bem pouco tempo solicitaram permissão para entregar uma 

cópia do plano de contabilidade de custos da autarquia numa outra autarquia. Portanto, de certa forma 

também é reconhecer o mérito do trabalho que foi feito. Entretanto, existem algumas outras 

recomendações que o senhor vereador, pessoalmente, entende como bastante favoráveis que o 

município implemente e está-se a trabalhar nesse sentido, mas, de todas as formas este relatório não 

exprime nenhuma consequência nem para o município nem para os autarcas. No fundo, o despacho do 

senhor secretário de estado, que é igual numa generalidade de circunstâncias de outras câmaras que 

foram inspecionadas, também, pelo IGF, fez questão de referir que vê com preocupação mas não exige. 

Por exemplo, uma das coisas que fala no relatório é a possibilidade da administração central solicitar o 

plano de reequilíbrio financeiro, que poderá ser uma competência do estado central, e não há qualquer 

referência nesse sentido o que quer dizer que não existe nenhuma intenção do Governo de o fazer. Por 

outro lado, também, existe referência, no relatório, a uma ultrapassagem de um limite previsto dos 

números do endividamento liquido não poderem ser em 31 de dezembro superiores ao de 30 de junho 

de 2010 e, também, não há nenhuma normativa do secretário de estado nesse sentido. Portanto, 

existem algumas consequências e algumas ilações que devem ser tidas em consideração e o senhor 

vereador fez questão de referir que existem alguns termos usados pelo IGF mais duros e agressivos e 

que se prendem exatamente com a realidade dos factos reconhecidos e esta materialidade quer do lado 

da relevância para o endividamento líquido quer por outro lado da relevância para descontar, digamos 

assim, no endividamento líquido. Falando de três situações em concreto: o processo Ria Vagos; o 

principio da especialização do IMI, que não esta a ser cumprido e passou-se a cumprir, e por fim alguns 

empréstimos contraídos antes de 2007, ao abrigo da anterior lei das finanças locais. O que a lei atual diz 

é que os empréstimos são excecionados mas tem de haver despacho do secretário de estado ou do 

ministro e a lei anterior dizia que os empréstimos eram automaticamente excecionados caso fossem 

para obras financiadas por fundos comunitários. E isso nunca havido sido feito na câmara municipal e, 

fruto desta inspeção, foi feito e houve um volume de empréstimos contraídos à volta de 1,7 milhões de 

euros que nunca tinham sido excecionados e que acabaram por vir a ser. Por fim, em jeito de conclusão, 

é de destacar o papel do IGF e o trabalho conjunto que houve, embora reconhecendo que existem 

algumas expressões e frases com as quais não se concorda. Os inspetores do IGF não são autarcas e 

portanto têm uma análise muito fria de alguns números e não percebem a realidade social e 

socioeconómica em que uma câmara municipal está envolvida e apesar de se ter tentado sensibiliza-los 

desta realidade eles tentaram sensibilizar a autarquia da realidade dos números e chegou-se a um 

relatório que pesa e exije que a câmara municipal tome algumas medidas. Concluindo, quer com este 

relatório quer outros que a câmara municipal foi alvo, e desde que este executivo tomou posse, e 

contando com esta última da IGAL, já lá vão quatro inspeções, reconhecesse que o trabalho feito pelos 

inspetores pode trazer alguns contributos positivos para determinadas situações. Apesar do bom 

entendimento, do ponto de vista profissional, com os inspetores do IGF a autarquia discorda de algumas 
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conclusões a que eles chegam e aquilo que é o objetivo da câmara municipal é proceder à 

implementação das recomendações feitas no relatório. ------------------------------------------------------------------ 

------ Após a apresentação do ponto, o grupo municipal Movimento Vagos Primeiro entregou à mesa um 

documento com algumas considerações sobre o ponto, e embora não seja considerado como declaração 

de voto solicitou que o mesmo ficasse anexado à ata desta sessão. ------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins, e em conformidade com o 

que foram chamados a fazer, que era tomar conhecimento e posição relativamente ao relatório, o grupo 

municipal do PSD não entrou em discussão neste ponto e apresentou a sua posição através de um 

documento com algumas considerações ao relatório elaborado pelo IGF.“Em primeiro lugar o PSD 

destaca o despacho proferido pelo Secretário de Estado do Orçamento, onde se acaba por demonstrar 

uma óbvia preocupação com alguns dados financeiros do Município de Vagos, mas que sem qualquer 

consequência para o Município nem para os eleitos locais. Este facto revela que o Município de Vagos 

tem conseguido cumprir, apesar dos vários processos judiciais herdados do passado, com os limites 

estabelecidos e permitidos pela Lei das Finanças Locais e pelos sucessivos Orçamentos de Estado. 

Relativamente à Inspeção da IGF, o PSD congratula-se com o facto de a câmara municipal ter sido alvo 

de mais uma inspeção. Desta vez por parte da IGF mas que foi antecedida por diversas outras ações da 

IGAL, nomeadamente em 2007 (Recursos Humanos), 2008 (Urbanismos) e 2009 com uma inquirição 

respeitante aos Recursos Humanos. Estas ações deverão servir para que sejam adotadas determinadas 

medidas e determinados comportamentos, no sentido de melhorar o desempenho da Camara. No que 

diz respeito ao relatório propriamente dito convém analisar meticulosamente o mesmo nomeadamente 

quando se afirma que “ Os Balanços e demonstrações de Resultados dos anos de 2008 a 2010 não 

refletiam, com inteira fiabilidade, (…), a sua situação económico-financeira (…) ”. No que toca ao ano 

2010, é de realçar a materialidade das correções efetuadas, sendo que a correção deriva, na sua 

maioria, de uma situação criada pelo acomodação da dívida relativa ao processo Riavagos. Por outro 

lado e por solicitação da câmara municipal, foram efetuadas correções relativas ao acréscimo de 

proveitos do valor do IMI de 2010, a cobrar em 2011. Desta forma o Município passou a cumpri o 

principio de especialização. Ou seja, as correções efetuadas e que originam a supracitada afirmação, 

são por alterações efetuadas, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Ainda relativamente aos 

números do endividamento é possível verificar que mesmo após a cabimentação do processo Riavagos, 

o Município cumpre o limite legal de endividamento, com 11.034.869 m€ de Endividamento Relevante. 

Também aqui houve necessidade de efetuar uma correção, uma vez que no projeto de relatório o 

Município violava os limites, com uma taxa de utilização de 125%. A alteração verificada ficou a dever-se 

a dois fatores, por um lado o cumprimento do princípio da especialização atrás referido, por outro lado o 

facto de se terem excecionado do endividamento líquido alguns empréstimos que o Município contraiu e 

que se destinaram a obras financiadas pelo QREN, num total de 1.741.939,94 m€. Estes empréstimos 

nunca foram excecionados anteriormente, embora pudessem ser pela sua natureza e pela legislação à 

data. Assim concluímos que nunca existiu por parte do executivo municipal qualquer intenção de 

esconder ou escamotear os dados financeiros do Município. Ainda neste ponto gostaríamos de destacar 

o facto de aparecer referido no relatório o esforço que o Município de Vagos está a fazer, no sentido da 
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implementação da contabilidade de custos, referindo claramente que a IGF pode “ (…) verificar que 

existe já um verdadeiro manual de procedimentos (…)”. Relativamente à dívida global, que a IGF apurou 

cifrar-se nos 19,1 milhões de euros, é importante referir que este valor contém o valor que ronda os 3,9 

milhões de euros, relativos à dívida resultante do processo Riavagos. A este propósito, convém 

relembrar que o Município de Vagos herdou, em 2001, uma série de processos judiciais que tiveram e 

têm um peso substancial na situação financeira do Município e que nada têm que ver com os três últimos 

executivos da câmara municipal. De referir que destes processos herdados, alguns já foram resolvidos 

sem qualquer prejuízo do ponto de vista financeiro para o Município. Os processos relacionados com o 

Parque de Campismo, movidos pelo Sr. José Arlindo e outro despoletado mais tarde pela Orbitur, foram 

resolvidos com a venda à Orbitur do mencionado Parque de Campismo. Aliás, feitas as contas e 

somando ao montante da dívida a fornecedores e empréstimos bancários, a 31 de Dezembro de 2001, 

os montantes envolvidos nos processos anteriormente referidos, os valores da divida do Município de 

Vagos era de 12,4 milhões de euros (m€), para uma receita total, à mesma data, de 8,3 m€. O peso 

relativo da despesa sobre a receita, era assim de 149%. A 31 de Dezembro de 2010, os números 

mostravam que para uma receita de 12,5 m€, a dívida total cifrava-se nos 19,1 m€, constituindo assim a 

dívida 152% da receita. Convém também salientar que as dívidas a fornecedores e parceiros resultam 

de decisões e documentos aprovados desde 2002, de forma clara pelos órgãos competentes do 

Município de Vagos. Neste particular, relembramos que entre 2001 e 2005 o PSD estava em minoria na 

assembleia municipal e, mesmo assim, nenhum documento fundamental para a gestão do Município foi 

chumbado. Devemos também lembrar que no mandato anterior (2005-2009) diversos documentos, 

nomeadamente Orçamentos, Prestações de Contas, as linhas estratégicas para o desenvolvimento de 

Vagos, Empréstimos (inclusive o empréstimo contraído ao abrigo do PREDE), foram aprovados por 

unanimidade na assembleia municipal e câmara municipal. As linhas estratégicas de desenvolvimento 

para o Município de Vagos e contratação de financiamento em sede do QREN, previa para o período 

2007-2013, investimentos na ordem dos 80 milhões de euros, maioritariamente suportados pelo 

Município, e foi aprovado por unanimidade. Como é óbvio, o Executivo iniciou nessa altura os 

procedimentos necessários à realização destes investimentos, nomeadamente com a aquisição de 

terrenos e elaboração de projetos. Assim, alguns desses terrenos estão comprados e alguns projetos 

estão finalizados, restando por isso aguardar por outra altura para se poderem efetuar os investimentos 

desejados unanimemente. Relembramos também o Plano de Apoio Excecional a famílias e empresas, 

que impediu o Município de ter acesso a novas receitas, mas que por outro lado permitiu que se 

efetuassem alguns investimentos bastante importantes no Município. É ainda importante referir que para 

estes números do endividamento contribuíram, de forma relevante, os cortes que o Município foi alvo a 

partir do ano 2010, relativos aos sucessivos PEC’s, aplicados pelo Governo do PS. Assim sendo, temos 

que realçar que, ao contrário do que tem sido dito pela oposição, não existiu nunca uma “gestão 

financeira com pouco rigor”. As decisões foram tomadas com base em determinados pressupostos que 

entretanto foram radicalmente e unilateralmente alterados. Relembramos também que foi nos vários 

executivos comandados pelo Dr. Rui Cruz que se optou por gerir o Município a pensar nos Vaguenses e 

deixando a política do betão. Foi dada prioridade a Solidariedade e ao Associativismo (IPSS’s, 
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Associações) a Cultura e Educação, Agua e Saneamento entre outros, sempre a população em primeiro. 

Temos que vincar e realçar, o esforço de ajustamento que tem vindo a ser feito pelo executivo, visível na 

redução clara das despesas com pessoal, fornecimentos e serviços externos e transferências correntes. 

A aposta tem sido na concretização de projetos que têm financiamentos comunitários assegurados e são 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Município. Hoje é possível verificar que apesar do 

forte investimento que se encontra a decorrer no Município, nomeadamente com as obras dos centros 

escolares, a biblioteca, a conclusão das obras do parque desportivo e os acessos ao parque empresarial 

de Soza, o endividamento do Município de Vagos encontra-se a descer, fruto de uma drástica redução 

da despesa corrente. A aposta feita nos últimos anos orgulha-nos sobretudo quando percebemos que, 

num momento em que o desemprego aumenta brutalmente, em Vagos já se criaram nos últimos três 

anos mais de 400 postos de trabalho e que Município de Vagos é dos que pertence ao reduzido lote dos 

Municípios que aumenta o número de habitantes, de acordo com o Censos 2011. Estes são sinais que o 

caminho traçado é o correto no sentido de criarem as condições necessárias para que os nossos jovens 

se fixem no seu concelho e para se conseguir atrair pessoas de fora, para que elas façam do Município 

de Vagos o seu Município. Proposta de deliberação: O Grupo Municipal do PSD propõe que o Executivo 

acate as recomendações emanadas pela IGF, sendo certo que consideramos extremamente positivo, o 

facto de algumas das recomendações agora feitas pela IGF, já terem visto a sua real implementação no 

terreno. Quanto à recomendação relativa ao Saneamento Financeiro, julgamos que o Município de 

Vagos não deve adotar esta recomendação, uma vez que os dados demonstram que temos vindo a 

reduzir o endividamento líquido e que existem diversas medidas no sentido do controlo orçamental. 

Assim sendo, a adoção desta medida poderá ser contraproducente para o Município, tornando-a 

desaconselhável nesta altura.” O grupo municipal do PSD apresentou, ainda, uma proposta de 

deliberação que foi lida pelo porta-voz, Juan Carlos Martins, e que ficará anexa à presente ata. “No 

cumprimento das competências definidas no art.º 53º, nº1 alínea i), da lei nº 169/99, de 18 de setembro 

com alterações da lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro que refere que compete à assembleia municipal 

conhecer e tomar posição sobre relatórios definitivos, resultante de ações tutelares ou de auditorias 

executadas sobre a atividade dos órgão e serviços municipais, o grupo municipal do PSD propõe que: 1) 

o executivo acate as recomendações emanadas pela IGF, sendo certo que consideramos extremamente 

positivo o facto de algumas das recomendações, agora feitas, já terem visto a sua real implementação 

no terreno; 2) quanto à recomendação relativa ao saneamento financeiro, julgamos que o município de 

Vagos não deve adotá-la, uma vez que os dados demonstram que o município tem vindo a reduzir quer 

o endividamento líquido, quer o montante da dívida global, fruto da implementação de diversas medidas 

de controlo orçamental. Assim sendo, a adoção desta medida poderia ser contraproducente para o 

município, tornando-a desaconselhável nesta altura.”--------------------------------------------------------------------- 

  ------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e disse que não iria alongar-se 

muito, uma vez que o grupo municipal fez uma apreciação global do relatório e entregou uma cópia à 

mesa, outra ao executivo camarário e outra ao grupo municipal do PSD. Este relatório faz referência a 

questões já aqui discutidas hoje, noutro ponto da ordem de trabalhos, e até parece que não são 

questões que se colocam como a da sobre orçamentação, por exemplo. Este é um relatório da inspeção 



 
 
 
 
 

 

 

 

34 

 

e o que lá está e que ressalta é a palavra violação, desequilibrada, incumprimento e o senhor deputado 

diria que é arrasador esta apreciação feita pela IGF. Fala de situação financeira de curto prazo 

desequilibrada; de desequilíbrio conjuntural, dizendo desde logo que justifica o recurso um processo de 

saneamento financeiro; “as receitas orçamentais foram sistematicamente empoladas, restando-se nas de 

capital um índice de execução em 2010 de 23%, situação que permitia acomodar a situação das 

despesas…”; ainda relativo ao empolamento da receita, e citando o que está no relatório, destaca a frase 

“de qualquer modo em nosso entender o argumento mais marcante, no sentido de afirmar que se 

verificava uma prática de empolamento orçamental das receitas resulta não só do facto de tal situação 

se repetir em todos os exercícios, e de forma crescente, mas principalmente ter em conta que o 

município de Vagos, face aos níveis de cobrança efetiva da receita, não manteve uma gestão orçamental 

harmonizada na execução e realização da despesa. Se a autarquia não pretendia, de facto, empolar os 

seus orçamentos de receitas e com isso realizar despesa sem uma efetiva cobertura da receita cobrada., 

então seria de esperar que existisse uma efetiva articulação e efetivação articulação e compatibilização 

entre os montantes da receita efetivamente cobrada e da despesa realizada, o que não acontece; 

violação sistemática e crescente do princípio do equilíbrio orçamental espelha uma gestão orçamental 

desequilibrada; não há sinal até à vinda da IGF sobre alguma contenção da despesa”, só depois é que 

se passou a verificar, a partir de 2011; “existência de gestão orçamental desequilibrada; a assunção de 

compromissos sem o devido registo é suscetível de configurar ilícito de natureza financeira; o prazo 

médio de pagamento de 453 dias. E piorou ainda no primeiro trimestre de 2011, por razões que se calhar 

são compreensivas, nomeadamente a questão das dívidas do próprio ministério da educação ao 

município; entretanto pelo meio houve o PREDE; violação do regime especial de endividamento em 2010 

que poderá levar à redução das transferências no montante de 4 milhões de euros; as dívidas a terceiros 

atingiram o valor de 20 milhões no final de 2010; a autarquia está numa situação de desequilíbrio 

financeiro, e isto já se sabia mas com este relatório da IGF veio a confirmação. Assim sendo o senhor 

deputado questiona: “estão, então, cumpridas as recomendações, nomeadamente a utilização 

sistemática e adequada das contas relativas a compromissos de exercícios futuros e a criação de contas 

específicas de faturas em receção de conferência? Não é possível terminar esta sessão sem pelo menos 

um compromisso da câmara relativamente a recomendação W que é a elaboração e a aprovação de um 

plano de saneamento financeiro, na sequência de um estudo fundamentado sobre a situação financeira 

da autarquia. Está-se a pensar nisso? É que dizer que não se vai fazer um plano de saneamento 

financeiro será a solução para o município no estado em que se encontra? A verdade é que a câmara de 

Vagos tem procedimentos na elaboração dos orçamentos, não prestou toda a informação às diversas 

entidades; escondeu das contas compromissos existentes, incorreu em despesas superiores às receitas, 

está numa situação de desequilíbrio financeiro e está, de certa forma, em causa a gestão futura do 

município. Esta é a conclusão que se tira do relatório da IGF e as perguntas são aquelas que o senhor 

deputado acabou de colocar, ou seja, se já se estão a seguir as recomendações e o que é que se pensa 

fazer em relação à recomendação, que é o plano de saneamento financeiro. ------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e informou de que subscreve na 

íntegra a intervenção do senhor deputado Jorge Luís e depois referiu que na justificação da proposta do 
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grupo municipal do PSD ouviu-se falar tanto em passado e processos herdados que não resistiu em 

dizer que esses processos são da responsabilidade do PSD, e portanto não são mais nem menos do 

que ninguém. O CDS também esteve oito anos na câmara a gerir processos judiciais provocados por 

uma má gestão do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís para acrescentar que o documento que foi dado a 

apreciar, elaborado pelo presidente da câmara, no primeiro ponto da ordem de trabalhos metade são 

processos judiciais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor presidente da câmara para esclarecer algumas das questões 

aqui colocadas. Tal como referiu o deputado Jorge Luís a maior parte do que bem neste relatório da 

inspeção já se sabia. Toda a gente já sabe do empolamento dos orçamentos municipais, desde há 

muitos anos. Em 2001 era um “empolamentozito” de vinte e um milhões de euros. O que o senhor 

presidente acha notável, e foi isso que motivou a sua intervenção, foi a intervenção do senhor deputado 

Rogério Simões. Destacar-se destas coisas é notável, porque não há dúvida nenhuma que os contratos 

que deram e dão origem a decisões judiciais co abonatórias iniciaram-se numa gestão social-democrata. 

Agora, a gestão desses contratos, e não a gestão dos processos judiciais, do cumprimento desses 

contratos é única e exclusiva do CDS, e pode referir-se diretamente o processo Ria Vagos. É que o 

Movimento Vagos Primeiro é uma coisa da sociedade civil mas, curiosamente, tem duas partes da 

moeda: tem uma parte que é o CDS e tem a gestão do CDS, onde o senhor deputado Rogério Simões 

era presidente da assembleia municipal e houve deputados municipais, e outra face da parte da moeda, 

que é fácil falar agora, chama-se partido socialista. O partido socialista deixou o país à beira da banca 

rôta e hoje é fácil aos inspetores virem, em função da legislação que tiveram que tomar na assembleia 

da república pela gestão que fizeram deste país, dificultar a vida aos municípios. Ninguém fala no 

abatimento das transferências no orçamento de estado, ninguém fala na legislação que saiu para conter 

todas as despesas das autarquias. É como esta lei dos compromissos que ninguém consegue cumprir. 

De acordo com a lei das finanças locais de 2007 a câmara tinha uma capacidade de endividamento, 

temos, de quatro milhões, consolidava quatro milhões de curto prazo, e a situação financeira seria 

equilibrada. É fácil tirar conclusões em função de decisões que vêm no orçamento de estado, que não 

altera a lei das finanças locais, que está escrita mas por força das normas que estão “incolocadas” no 

orçamento de estado, anulam a própria lei das finanças locais. Aliás, por alguma razão, face ao tratado 

deste relatório, que continua a dizer que há endividamento líquido existente, e não há porque se 

houvesse a responsabilidade financeira dos autarcas e da autarquia era óbvia. Fartam-se de bater 

naquilo que já foi eliminado das próprias conclusões. É preciso perceber, de uma vez por todas, que se 

fosse assim tão óbvio como está no relatório os autarcas envolvidos e o município estariam em maus 

lençóis. As consequências, deste relatório, para o município e para os autarcas envolvidos é zero. Agora, 

como é óbvio e lembrou as palavras da senhora inspetora da IGAL, a última que esteve no município de 

Vagos e que saiu há dias: “independentemente de eu compreender as razões porque é feito, e como é 

feito, é minha obrigação recomendar”. E quando neste país, isto dito pela inspetora, os inspetores e os 

funcionários públicos são avaliados com objetivos em que são medidos pelo número de recomendações 

que fazem nos seus relatórios, e dentro desse número de recomendações são avaliados em função 
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daquelas que são remetidas para o ministério público, está tudo dito quanto a estas considerações. 

Aliás, a resposta do município está no que faz parte do relatório, portanto não é nada de novo. Num 

município aqui ao lado uma inspeção concluiu, por uma situação financeira, em termos de 

endividamento, excessiva. Curiosamente, esse município cumpre, rigorosamente, a lei e isto foi a defesa 

do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís e disse que o senhor presidente da câmara 

foi buscar o passado e os governos fazendo parecer que tudo o que se faz bem em Vagos, e fazem-se 

coisas bem, é mérito da câmara e tudo o que se faz de mal e todo o que é mau, aquilo que a IGF diz, é 

culpa do governo. Entretanto, relembrou que a primeira “machadada” na lei das finanças locais quem a 

deu foi o PSD e a Drª Manuela Ferreira Leite. Mas quer a lei da Drª Manuela Ferreira Leite quer as leis 

que se lhe seguiram não foram só para a câmara de Vagos e sim para o país inteiro e nem todos têm um 

relatório da IGF como este. Há, seguramente, piores mas o que se tem aqui para apreciar é este 

relatório, e não é outro, homologado por um secretário de estado do governo do PSD e CDS. E este 

relatório diz, aquilo que o senhor deputado sempre disse: “Estes resultados indiciam a existência, no 

triénio em análise, das despesas realizadas em anos anteriores ou no próprio exercício relativamente às 

quais não foi efetuado o referente compromisso mostrando-se por isso violados os princípios e as regras 

de execução orçamental. Ora, a situação descrita é suscetível de configurar o ilícito de natureza 

financeira da harmonia, de acordo com o disposto no artigo tal…” Não está aqui a dizer que os senhores 

autarcas cometeram aqui um ilícito, e o senhor deputado também não o disse, apenas reproduziu o que 

diz o relatório. A verdade é que nada daquilo que o senhor deputado disse está fora do relatório e tudo o 

que aqui está tem a ver com a câmara de Vagos, e não com qualquer governo. O senhor Jorge referiu 

ainda que está perfeitamente à vontade em relação a qualquer governo e até em relação às decisões 

tomadas relativamente ao concelho de Vagos, nomeadamente naquela questão grave. Como se sabe, 

desde o princípio, que o senhor deputado disse que aquilo não podia ser feito, desde o primeiro minuto. 

Foi pena que não o tivessem ouvido porque, agora, o município não estava nesta situação. Na sessão 

em que esse assunto foi discutido o senhor Jorge Luís e outros deputados abandonaram a sala, porque 

o assunto era grave e sério e não podia ser feito. Tudo o que o senhor deputado disse aqui disse-o 

antes, com qualquer presidente de câmara, em qualquer circunstância quando assim o entendeu, da 

mesma forma que dirá sempre que achar necessário e quando entender que deve aplaudir fá-lo-á sem 

qualquer problema, como já tem acontecido. E concluindo, referiu que este foi um trabalho conjunto do 

grupo municipal Movimento Vagos Primeiro, composto por um grupo de pessoas, e não foi um trabalho 

de nenhum partido político em particular e nunca aqui foi colocada nenhuma questão partidária na 

análise dos assuntos que vêm a esta assembleia. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----- O primeiro secretário da mesa, a presidir a sessão, submeteu a votação a proposta de deliberação 

feita pelo grupo municipal do PSD tendo esta sido aprovada, por maioria, com 22 (vinte e dois votos) a 

favor e 8 (oito) votos contra do grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro. ---------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da mesa reassumiu as suas funções. ---------------------------------------- 

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

reunião à intervenção do público. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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------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 duas horas  e quarenta 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, ____________________________________________________________ 


