
ACTA Nº 18 

Acta da Sessão Ordinária do dia 26 de Setembro de 2008 

-------- Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e oito, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

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

Jorge Domingues Camarneiro, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão e pelo senhor 

Hugo Ribeiro Jorge, respectivamente primeiro e segundo secretários. -------------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Elisabete 

Pequeno, substituída pela senhora Sílvia Santos, José Gonçalo Regalado, Manuel Bogalho, substituído pelo senhor 

Manuel Nogueira e Maria Helena Marques, substituída pelo senhor Albano Gonçalves. ----------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Carlos 

Neves, Albina Rocha, Fernando Capela, Marco Domingues e Manuel Frade. ----------------------------------------------- 

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

-------- Após a votação, a acta da sessão anterior foi aprovada com uma abstenção. ---------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a 

mesma ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta. ------------------------------------------------------------- 

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

-------- O senhor deputado André Pinho começou por relembrar que estavam quase encerradas as actividades ligadas 

às comemorações dos 75 anos da freguesia de Calvão, referindo que o arranjo do espaço do Barreiro estava 

concluído e que tinha ficado um excelente espaço de lazer. Aproveitou para agradecer à Câmara, em nome da 

freguesia de Calvão, a execução do campo sintético de futebol de 7, que considerou ser uma importante ajuda para o 

entretenimento das crianças da freguesia e não só. Chamou também a atenção do executivo camarário para alguns 

pormenores que estavam a falhar nos arruamentos da freguesia, entre os quais a falta de iluminação de algumas ruas, 

dando o exemplo da rua Padre Batista. Quanto ao programa de actividades de animação do verão, no concelho de 

Vagos, considerou que esta tinha sido muito boa, aproveitando para dar os parabéns ao Executivo. Por fim, realçou o 

facto de a abertura do ano lectivo em Vagos, ao contrário de noutros locais do país, ter ocorrido sem problemas de 

maior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por abordar a questão do novo Centro de Saúde de Vagos, a 

inaugurar na semana seguinte, de importância fundamental, já que com a saúde das pessoas não se brinca. 

Mencionou alguns aspectos que considerava graves, e que se tinham passado ao longo deste processo, entre os quais 

a existência de muita contra informação e de muita notícia falsa que tinha sido prestada à comunicação social pelo 

presidente do PS de Vagos, mostrando o seu desagradado com a tentativa de responsabilizar a Câmara por um atraso 

que era da exclusiva responsabilidade do Governo. A terminar, afirmou que a bancada do PSD deseja que tudo 

decorra da melhor forma, melhor do que até à altura, para que a população do concelho de Vagos fique bem servida, 

com um Centro de Saúde digno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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



-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira e jurídica e a 

actividade municipal, no período compreendido entre vinte e quatro de Junho e vinte e dois de Setembro de dois mil 

e oito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado chamou a atenção para a resolução do problema que tinha sido 

discutido na última Sessão, acerca da falta de subsídio para o Atletismo Futebol Clube da Carregosa, figurando nesta 

informação a rectificação e a atribuição do respectivo subsídio. Questionou ainda o Executivo sobre a forma de 

como estava a ser cumprido o protocolo com a associação Gaticão. ----------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara reconheceu ser o trabalho desenvolvido pela associação Gaticão meritório 

para o concelho de Vagos e informou que o protocolo estava a ser deficientemente cumprido por ambas as partes, 

encontrando-se estas num processo de negociações com vista à sua clarificação. O protocolo tem um conjunto de 

cláusulas que suscitam várias interpretações, não tendo sido seguido nem pela Câmara nem pela associação Gaticão 

o acordo de princípio de interpretação dessas cláusulas. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – 

APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara começou por informar que o documento em questão era para ter 

entrado em vigor há cerca de um ano, mas que tal não tinha sido possível devido a constantes mudanças na 

legislação laboral e que mesmo no actual momento ainda havia aspectos que só iriam entrar em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2009. Como tal, foi necessário fazer um compasso de espera para que o Governo publicasse toda a 

legislação necessária, para que não se tivesse que alterar o regulamento passado um ano de estar em vigor. Um dos 

objectivos do mandato era alterar o funcionamento da Câmara no que respeita à qualidade dos serviços prestados aos 

munícipes, já que se entendia haver um défice de qualidade, motivado por diversos aspectos. As novas instalações e 

o nível de formação dos funcionários permitiram uma melhoria. No entanto o quadro de pessoal encontra-se 

completamente desenquadrado dos objectivos programáticos da Câmara, desde logo na estrutura hierárquica. A 

principal preocupação na elaboração do documento foi responder às exigências dos novos tempos e aos desafios que 

se colocam nos dias de hoje à administração pública, sem olhar à estrutura que existia, pois essa estrutura servia para 

justificar os funcionários. O novo mapa de pessoal está em condições de responder a novos desafios, de forma a ir 

ao encontro das necessidades dos munícipes. Foi retirado um escalão ao nível hierárquico, o de director de 

departamento, sendo que já não existe nenhuma Câmara vizinha que tenha os directores de departamento em 

funções, apesar de a maioria ainda os ter no quadro. Hoje em dia todas as divisões têm alguém que responde 

directamente ao Presidente da Câmara, tornando assim muito mais fácil passar instruções e obter resultados. O 

Regulamento permite ainda que sejam criadas estruturas orgânicas temporárias, especificamente para desenvolver 

projectos. Outra das apostas claras do Regulamento era o apoio ao Executivo, explicando que a composição dos 

Executivos nem sempre correspondia às necessidades técnicas que o município necessitava nas várias áreas. Assim, 

e sem estruturas de apoio, o Executivo que não tivesse no seu elenco pessoas nas áreas fundamentais dificilmente 

conseguiria estabelecer um programa de acção bem definido e executá-lo. Para suprir essas falhas na composição 

dos executivos, o Regulamento previa a criação de gabinetes de apoio. Por fim, revelou que iria ser também criada 

uma estrutura de auditoria e de controlo interno. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Ana Maria Vasconcelos afirmou que quem trabalha na actividade privada sente-se 

muitas vezes chocado com os entraves que a administração pública coloca à iniciativa privada, dizendo que muitas 

vezes as estruturas administrativas funcionam quase como forças de bloqueio da iniciativa privada. E assim 



questionou o executivo sobre o que irá mudar no controle da produtividade das pessoas que se encontram no 

organigrama da Câmara, pois considera haver nos serviços públicos quem trabalhe muito e quem atrapalhe. ---------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro afirmou que o novo sistema de avaliação dos funcionários públicos exige 

que sejam feitas alterações ao Regulamento. A avaliação por objectivos implica uma orgânica diferente e a Câmara 

deve criar os mecanismos necessários para a implementação do sistema de avaliação. Relativamente ao documento 

em análise, concordou totalmente com a primeira grande alteração que tem como objectivo acabar com lugares que 

existem no quadro de pessoal mas que não são para preencher e nem há necessidade de preencher. Em relação à 

segunda grande alteração, o desaparecimento de um patamar de poder, ficando as divisões a ter uma ligação mais 

directa com o poder político, considerou que poderá permitir mais eficácia e rapidez nas respostas aos munícipes. --- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado afirmou que na Câmara existem funcionários excelentes e funcionários 

menos bons, considerando que o documento, para além de responsabilizar mais os funcionários e destes agora 

passarem a saber exactamente quais as suas funções para que possam ser avaliados correctamente, tem a virtude de 

acabar por responsabilizar mais os políticos. Na estrutura actual, bastante hierarquizada, a informação por vezes não 

chegava ao topo como devia de ser, mas também acontecia o contrário, ou seja, a informação não chegava à base 

com deveria ser, e muitas vezes aquilo que o político desejava não era devidamente implementado, porque a 

mensagem chegava bastante destorcida, pois tinha de passar por bastantes patamares. ------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente afirmou que o mau funcionamento da Câmara era exclusivamente da 

responsabilidade dos políticos. Em relação à produtividade e à avaliação, assumiu que não tinha havido avaliação 

nos anos anteriores, pois não acreditava nessa avaliação, e não tinha havido da parte das chefias meios para proceder 

à avaliação de uma forma correcta, porque não existiam objectivos. Uma das questões mais importantes para a 

avaliação de desempenho contempladas no Regulamento era a de que para cada divisão estavam definidas as suas 

competências e as suas obrigações, sendo o passo seguinte a criação uma grelha de objectivos para cada divisão e 

que era com base nesses objectivos que se iria efectuar a avaliação de desempenho. E a Câmara ainda não avançou 

para a certificação de nenhum serviço porque com o Regulamento em vigor é muito difícil certificar qualquer 

serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o executivo acerca da não avaliação, ao abrigo do SIADAP, dos 

funcionários no ano anterior, e se essa não avaliação irá trazer algum prejuízo para os funcionários, visto ser uma 

imposição da administração central. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Vice-Presidente informou que assumiu pessoalmente a não existência de avaliação, informando e 

justificando por escrito à DGAL que não tinha condições para realização da avaliação, e que tal não prejudicou os 

funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro interrogou o executivo sobre se o processo de avaliação, ao abrigo do 

SIADAP, estava encaminhado e se os objectivos já estavam todos definidos. -----------------------------------------------

-------- O senhor Vice-Presidente informou que só aquando das negociações, divisão a divisão, é que serão definidos 

esses objectivos, juntamente com os chefes da respectiva divisão. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Regulamento Organizacional dos Serviços 

Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação o Regulamento Organizacional dos Serviços Municipais foi aprovado por unanimidade.-    

-------- PONTO TRÊS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 850.000,00€ – 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR. -------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Vice-Presidente começou por esclarecer e justificar a contratação deste empréstimo, e apesar de o 

último financiamento ainda não estar totalmente utilizado, com duas razões: a enorme dificuldade que as autarquias 

têm em obter autorização por parte do Tribunal de Contas para contrair financiamentos e a crise global, a falta de 

investimento, que leva o executivo a querer salvaguardar o prometido ao eleitorado. Felizmente a Câmara de Vagos 

tem possibilidade de contrair este empréstimo, e este Executivo entendeu fazê-lo, antes que haja mudança de regras. 

O empréstimo destina-se a obras consensuais e previstas no Plano de Actividades. ----------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o Executivo sobre duas questões não directamente ligadas ao 

empréstimo mas sim sobre os fins a que se destinava o empréstimo: a primeira dizia respeito ao tipo de intervenção 

a ser efectuada no centro da Vila de Vagos e a segunda dizia respeito ao protocolo entre a Câmara e o NEVA, que 

foi retirado da ordem de trabalhos da última Sessão da Assembleia, e que tinha a ver com uma das obras que 

aparecia no documento, e que era o equipamento social e administrativo da Zona Industrial de Vagos. ----------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado revelou que concordava absolutamente com o documento e com as 

razões invocadas pelo Executivo, considerando que nos últimos tempos o Governo tinha castigado as autarquias, 

fazendo com que estas fossem consideradas o elo mais fraco, sendo os cortes no financiamento das autarquias uma 

das provas desse castigo. Para concluir, referiu que uma das obras mais importantes e com maior urgência em 

executar era o arranjo do centro da Vila. -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------O senhor Vice-Presidente informou que o protocolo com o NEVA está a ser ultimado, mas que ainda não foi 

concretizado porque avançaram recentemente com outra candidatura ao QREN, que tinha de ser feita pelo dono da 

obra. O valor previsto no documento não tem a ver com o edifício em si, mas apenas com os arranjos exteriores. ---- 

-------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção afirmando que não existia nenhum executivo no 

país que não quisesse cumprir o seu programa eleitoral. Passa-se o mesmo em Vagos, tendo o executivo um 

conjunto de projectos e obras prontos a efectuar, mas ainda sem financiamento. Em comparação com os vizinhos 

mais próximos, a área territorial do concelho de Vagos é superior, exigindo assim um investimento maior. E isso 

num município com menos receitas, uma vez que tem menor densidade populacional e pouca tradição e implantação 

industrial. Face a esta conjuntura, é necessário esperar pelos fundos comunitários, atacando-os e conquistando-os 

agressivamente. Tem de haver uma opção clara no que deve ser objecto de candidatura; se necessário, socorrendo-se 

da valorização e alienação do património, ou dos empréstimos. E este último recurso é uma forma óptima de gestão, 

no quadro das autarquias locais, explicando que a suspensão de pagamento de uma dívida a fornecedores, face à 

legislação em vigor, cria juros de mora cuja taxa é muito superior à taxa na contratação de um empréstimo. Assim, é 

um erro de gestão ter a possibilidade rara de contratar um empréstimo e não o fazer. Relativamente ao equipamento 

social e administrativo da Zona Industrial de Vagos, informou que esta infra-estrutura foi avaliada em sede de 

QREN pela Universidade de Aveiro, e que de acordo com o regulamento das áreas de acolhimento empresarial não 

tinha cabimento. Para solucionar esta situação, a ideia era pagar a totalidade da obra, vender a infra-estrutura ao 

NEVA e esperar o financiamento nos fundos comunitários, sendo certo que a aquisição pelo NEVA tinha de ser feita 

pelo valor real dela, e portanto o NEVA tinha de ter acesso ao crédito bancário na praça. Como foi totalmente 

impossível ao NEVA aceder a volumes tão grandes de endividamento junto das entidades bancárias, teve de ser 

reformulado o protocolo entre a Câmara e o NEVA. Em relação ao arranjo do centro da Vila, informou que o que 

está em causa é a conclusão de um conflito judicial que dura desde o ano 2000, entendendo a Câmara que enquanto 

a empresa DST não se disponibilizar para reparar um conjunto de defeitos, a Câmara não pagará a obra. Após alguns 

anos a empresa decidiu fechar o conflito com a autarquia, chegando ambas as partes a acordo, sendo essa a verba 



presente no documento. Informou que este assunto não tem nada a ver com a regeneração urbana do centro da Vila e 

que este assunto será objecto de apreciação em Assembleia Municipal, estando as candidaturas para as parcerias 

estavam a ser estudadas e preparadas com muito cuidado. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por referir que o grupo municipal do CDS/PP percebia a intenção 

da Câmara em ajudar o NEVA a resolver a situação, mas que não lhes parecia correcto que a Câmara se estivesse a 

endividar e a transferir uma verba que estava inicialmente prevista para duas ETAR´S, Santa Catarina e Salgueiro. A 

rede de saneamento, para além de servir a população, poderia ser uma fonte de receita para a Câmara. Afirmou 

concordar com a ideia de contrair um empréstimo, se se puder fazê-lo e for necessário, mas não à custa de se 

transferir verba que inicialmente estava prevista para aquelas duas ETAR´S, e de se adiar o problema do 

saneamento, usando esse dinheiro para os arranjos exteriores do equipamento de apoio social e administrativo da 

Zona Industrial de Vagos. Em relação ao protocolo, afirmou que era do entendimento do grupo municipal do 

CDS/PP que esta situação já se arrastava há muito tempo e que o protocolo já deveria ter sido aprovado, concluindo 

que o NEVA já se encontrava a usufruir do equipamento. Por estas razões, o Grupo Municipal do CDS-PP irá 

abster-se na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara declarou que não foi transferida qualquer verba e que não iriam dar a sede ao 

NEVA, sendo a opção fazer a escritura de usufruto. O que está em causa é uma dívida da Câmara ao empreiteiro, 

numa obra em que não foi conseguido qualquer Euro de financiamento comunitário. Esclareceu que não se estava a 

trocar nada e que as ETAR´S estavam candidatadas ao Programa Operacional Temático Valorização do Território 

(POTVT) e portanto a Câmara não iria perder a oportunidade de financiamento. ------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro chamou a atenção para a não inclusão da ETAR de Salgueiro no 

documento estratégico a ser discutido no último ponto da ordem dos trabalhos. --------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a autorização para contratação de empréstimo bancário 

no valor de 850.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a contratação de empréstimo bancário no valor de 850.000,00€, com vinte 

e três votos a favor e cinco abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO QUATRO – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA O ANO DE 2008 

A LIQUIDAR EM 2009 – APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que por uma questão de justiça e como se mantinham os mesmos 

pressupostos que ano anterior tinham levado a Assembleia a aprovar as taxas, se deveriam manter os mesmos 

valores. Esperando que no próximo ano, com a entrada em vigor do novo zonamento, a Assembleia possa aprovar 

taxas com base num estudo de evolução da tributação no município de Vagos. --------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Santos iniciou a sua intervenção considerando que se a Câmara mantivesse os 

valores das taxas para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI em 0,3%, iria continuar a prejudicar o bolso 

dos contribuintes, que nunca se tinham visto a pagar tanto como actualmente. Concluiu, afirmando que iria votar 

contra a proposta apresentada pois considerava que as taxas que a Câmara tencionava manter eram demasiado 

elevadas, afirmando que a Câmara de Vagos deveria seguir os exemplos de outros municípios que já o tinham feito, 

e baixar as taxas, sob ameaça de a construção em Vagos entrar em declínio. ------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a parcela mais pequena de IMI que a câmara recebia era 

exactamente a que era proveniente por tributação por avaliação através do CIMI onde a taxa a aplicar era a 0,3%, 

sendo a maior parcela recebida a que recaía sobre os prédios que mantém o mesmo valor, pelo que baixar a taxa para 



0,2% não fazia sentido. Afirmou não ser verdade que as receitas tivessem disparado por causa das taxas que estão 

em vigor, acrescentou que as taxas do município de Vagos eram das mais baixas do país, reconhecendo que existem 

município com taxas mais baixas, mas dos quais não sabemos o desfasamento que existe. -------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro afirmou que a posição do CDS/PP não era de forma alguma uma posição 

leviana, já que o assunto foi discutido e ponderado. Lembrou que quando se tinha discutido a proposta de 

coeficientes de zonamento, toda a gente tinha entendido que em Vagos se pagava muito de IMI, tendo sido possível 

o diálogo da Câmara com o técnico e a apresentação de uma proposta mais razoável. Nessa altura alguém tinha dito 

que os prédios em Vagos estavam sobreavaliados, e o técnico presente nessa Sessão de Assembleia apresentou 

alguns exemplos do valor de prédios e questionou se alguém queria vender os prédios pelo valor que estavam ser 

avaliados, porque até estava disposto a comprar, não obtendo resposta alguma. Lembrou ainda que nessa discussão o 

grupo municipal do CDS/PP tinha deixado à Câmara o repto de baixar a taxa de IMI, não definindo valores, pois o 

que se pagava de IMI não dependia apenas da avaliação dos técnicos das finanças. Neste momento, considera que a 

proposta que se encontra em cima da mesa é uma proposta de manter as taxas, apenas sustentada no argumento de, 

como irão entrar em vigor os novos coeficientes de zonamento se deverá aguardar e manter as taxas em vigor. O 

Grupo Municipal considera que essa proposta irá baixar aquilo que alguns irão pagar, mas não em todo o concelho, 

pois os coeficientes revistos foram sobretudo os que incidem nas zonas rurais. Existem municípios com taxas mais 

elevadas e outros com taxas mais baixas, mas o que se paga de IMI deve estar de acordo como que o concelho 

oferece em termos de espaços públicos. De seguida apresentou, em nome do grupo municipal do CDS/PP, a seguinte 

declaração de voto: “ O grupo municipal do CDS/PP entende que a nova proposta de coeficientes de zonamento vai 

baixar o valor patrimonial dos imóveis de algumas zonas nomeadamente nas zonas rurais, mas isso não vai levar a 

uma descida geral nos valores do IMI. Assim, tendo em conta que estamos a passar por uma recessão que afecta 

fortemente as famílias, em todas as discussões públicas que se tem gerado sobre as taxas de IMI em Vagos se tem 

considerado que os valores que os munícipes pagam são elevados, o próprio primeiro-ministro concorda que as taxas 

de IMI são demasiado altas estando a ponderar limitar o espaço da decisão das câmaras, entendemos por isso que a 

Câmara Municipal de Vagos tem a possibilidade de baixar a taxa de IMI sobrecarregando menos os munícipes. Por 

estas razões votamos contra a proposta apresentada pela Câmara”. ------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado afirmou claramente que considerava que os prédios em Vagos estavam 

sobreavaliados, justificando esta opinião com a crise no mercado imobiliário em Vagos, que considerou ter 

desvalorizado imenso nos últimos anos. Informou a Assembleia que o grupo municipal do PSD estava disposto, se 

assim fosse entendido, a aprovar a diminuição da taxa de 0,3% para 0,2%, não achando porém que esta diminuição 

resolva o problema da crise do mercado imobiliário no concelho de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por demonstrar o seu respeito pela bancada do CDS/PP e pelo facto 

de decidir em grupo um sentido e uma declaração de voto e que o levassem até ao fim e que isso demonstrava o 

querer afirmar uma posição. Considerou, no entanto, que essa posição era altamente demagógica, referindo que os 

valores de IMI em Vagos não eram altos, informando que os valores que a Câmara recolhe são idênticos aos valores 

que recolhiam antes do CIMI, considerando que o valor alto em Vagos era sim o valor dos prédios com a aplicação 

dos coeficientes, que só acontece quando existe transferência do prédio. Manifestou assim discordância com a 

deputada Dina Ribeiro no que diz respeito às alterações na nova proposta de coeficientes só incidirem na zona rural 

do concelho, explicando que pela primeira vez tinha havido o cuidado de marcar manchas de crescimento dos 

coeficientes com a nova cartografia do concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 



-------- A senhora deputada Dina Ribeiro reforçou o facto de que a nova proposta de coeficientes de zonamento vai 

mexer essencialmente com as zonas rurais, afirmando que esta não irá ter um efeito muito grande sobre a taxa de 

IMI em termos gerais no concelho de Vagos, declarando que sabia perfeitamente que aquilo que se paga resulta de 

várias variáveis onde entram de facto os coeficientes de zonamento, mas também entram as taxas que a Câmara está 

a definir. E essas taxas podem ser um instrumento para baixar o que as pessoas têm de pagar no final do ano, 

concluindo que baixar o IMI em Vagos dependia da nova proposta de coeficientes mas também dependia da vontade 

politica, afirmando que se a Câmara quisesse podia apresentar um taxa mais baixa. ---------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o 

ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovado manter as taxas para 2008 de 0,7% para os prédios urbanos e 0,3% para 

prédio urbanos avaliados nos termos do CIMI, com vinte e três votos a favor e seis votos contra. ------------------------

-------- PONTO CINCO – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que se pretende adaptar o RMUE às alterações previstas 

na Lei 60/07, sendo que as grandes alterações têm a ver com a introdução de novos conceitos e com a abolição de 

alguns instrumentos, quer por parte da autarquia quer por parte do Governo. Por parte da autarquia na abolição da 

informação prévia, e por parte do Governo da concepção de que a junção de duas parcelas para efeitos de construção 

era um acto de loteamento. Informou que algumas alterações deste regulamento já tinham ido a Assembleia 

Municipal, revelando que houve a preocupação em clarificar alguns conceitos, nomeadamente no que dizia respeito 

a sótãos e águas furtadas, tendo havido ainda a preocupação de reduzir a burocracia em termos de peças a 

apresentar, e acima de tudo tinha havido a tentativa de uniformização entre regulamentos que tinham vindo a ser 

alterados por força de Lei. Por fim, mencionou que não que não havia grandes alterações em termos de taxas, sendo 

que as únicas alterações diziam respeito às alterações legislativas, nomeadamente ao licenciamento de pedreiras, 

armazenamento de combustíveis e exercício da actividade industrial, que eram da competência do Ministério da 

Economia e passaram a ser da competência das autarquias. --------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado questionou o Executivo sobre se tinham algum conhecimento sobre as 

taxas aplicadas nos concelhos vizinhos e se tinham algum tipo de comparativo com as taxas que eram cobradas no 

concelho de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que há mais de um ano os onze municípios do Baixo Vouga 

decidiram uniformizar os seus regulamentos, tendo para isso sido criadas equipas de trabalho que estavam a 

trabalhar nessa uniformização. Nesse trabalho verificou-se que os municípios que tinham genericamente as taxas 

mais baixas eram os municípios de Vagos, Murtosa e Sever do Vouga. ------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro considerou que as alterações eram mais abrangentes e que decorriam da 

Lei, e que se estas viessem para ajudar a acelerar a análise dos processos era bom sinal. Concordou com a 

manutenção das taxas e comunicou que o grupo municipal de CDS/PP nada tinha a opor à aprovação do documento 

na globalidade, apesar de na última Sessão da Assembleia não ter sido aceite uma proposta que apresentaram e que 

visava a melhoria do documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado questionou o Executivo sobre se os técnicos privados entregavam os 

processos incompletos nos serviços camarários só para cumprir determinados prazos, o que provoca atrasos em todo 

o processo, sendo depois imputadas culpas à Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Câmara reconheceu que falta ainda na Câmara o que existe na esmagadora maioria 

das câmaras vizinhas, uma Secção Administrativa dentro da Secção de Obras Particulares, que tem por função fazer 

o saneamento preliminar dos processos, não sendo por isso exigido aos técnicos dessas câmaras que façam a 

verificação dos elementos que faltam nos processos, o que acontece nos serviços técnicos da Câmara de Vagos. A 

Câmara de Vagos recebe, de boa vontade, os processos sem um conjunto de documentos que deviam ser 

obrigatórios no momento da entrada. Tal implica que sejam depois feitas notificações para junção de documentos, o 

que atrasa os processos. Assim, são os técnicos privados que não cumprem a portaria, ou seja, não juntam os 

documentos todos no momento da apresentação do processo. ------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovado por unanimidade o Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO SEIS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS 

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – 

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara declarou tratar-se de um Regulamento que foi elaborado pela empresa 

Deloitte, e uma vez que existia uma proposta dessa empresa para os municípios do Baixo Vouga, será essa a 

proposta a ser adoptada. Existe uma obrigação, decorrente da Lei da Água e da Lei das Finanças Locais, de fazer a 

adaptação do Regulamento de Vagos a essas duas legislações, sendo que a grande alteração que este Regulamento 

promove é a separação das respectivas tarifas. A nova Lei da Água exige, para o financiamento das candidaturas, a 

total cobertura de custo pelo sector, ou seja uma igualdade de custo/benefício, revelando que foi feito esse esforço 

para que essa flexibilidade seja possível. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por afirmar que o documento em discussão tem uma parte mais 

técnica e uma parte mais política, e que em relação às alterações efectuadas na parte mais técnica apenas tem de 

chamar a atenção para um aspecto que a incomoda: a obrigatoriedade de ligação aos sistemas de abastecimento de 

água e saneamento. Porque há pessoas que por inexistência das referidas redes tiveram de investir e construir fossas 

sépticas e que agora, com esta obrigatoriedade, terão de aterrar essas mesmas fossas, considerando que este aspecto 

será difícil de gerir na implementação do Regulamento. Relativamente à parte mais política, considerou que a 

grande alteração do Regulamento era o desaparecimento do anexo 2, tendo sido substituído pelo artigo 70º, 

parecendo-lhe que o desaparecimento do anexo 2 estava relacionado com a imposição da Lei das Finanças Locais, 

que impunha que o preço do serviço não podia ser inferior aos custos que a rede implicava, com o objectivo do 

sistema ser sustentável. Pelo conhecimento do sistema no concelho de Vagos, considerou que querer implementar 

um sistema sustentável sem ser feito um estudo minucioso da forma como a rede está a funcionar, saber onde há 

desvios, quanto é que se gasta em rega, e sem se fazer um cálculo da situação que se encontra no terreno, irá levar a 

um aumento substancial do preço da água. Afirmou que a rede não é fiável e que provavelmente se gasta o dobro do 

que a Câmara recebe, reforçando a ideia, de que antes de alterar o preço da água se deve pensar na elaboração de um 

estudo pormenorizado do estado do sistema de abastecimento de água. Por fim, afirmou que o Grupo Municipal do 

CDS/PP entende que a Câmara não deve alterar as taxas sem que estas sejam primeiro discutidas em Assembleia 

Municipal, já que este é o órgão deliberativo e fiscalizador da Câmara e que tem de aprovar as taxas, não 

concordando com a possibilidade presente no Regulamento da Câmara alterar o preço da água quando entenda. ----  



-------- O senhor Presidente da Câmara começou por clarificar que todas as câmaras municipais do país, durante os 

ultimo vinte anos, têm apresentado a factura aos munícipes dos contadores e das taxas de disponibilidade. A nova 

Lei da Água prevê que as fossas sépticas, os poços e os furos vão começar a pagar taxas, que serão altas, o que 

levará a que as pessoas se liguem voluntariamente à rede de saneamento e à rede de água. Em relação à ausência de 

um estudo pormenorizado, revelou que para a elaboração do próprio documento de enquadramento estratégico foi 

elaborado esse estudo pormenorizado, onde entre outros dados estão reflectidas as taxas de adesão à rede. Sobre a 

aprovação das taxas sem que estas sejam discutidas em Assembleia Municipal, afirmou que não se importa de 

continuar a levar à Assembleia as taxas de água e saneamento, mas tal não está de acordo com a nova Lei, que 

claramente define que é uma competência da Câmara, que será mais ágil a avaliar a relação de equilíbrio da taxa 

para controlo do custo/benefício. Mas tal não significará uma perda de capacidade de fiscalização por parte da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro quis clarificar que não tinha dito que fossem os munícipes a pagar da sua 

conta o que se gastava na rega do jardim público. O que tinha dito era que para haver um sistema auto sustentável é 

necessário um estudo rigoroso, que diga quanto é se gasta nos jardins, qual o desperdício em termos de rupturas, 

quantos roubos há na rede pública. Sem todos estes pormenores corre-se o risco da Câmara alterar demasiado o 

preço da água. Em relação à competência da Câmara em aprovar as taxas, não duvida que sempre foi uma 

competência da Câmara definir as taxas, mas estas sempre estiveram afectas aos respectivos regulamentos, 

afirmando que o grupo municipal do CDS/PP apenas deseja que as taxas surjam com o regulamento, entendendo 

estar a prestar um melhor serviço ao concelho de Vagos votando contra esta proposta de Regulamento, precisamente 

por estar limitada a possibilidade de participação na discussão. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado considerou que o município de Vagos até presta apoio aos municípios 

vizinhos, dando o exemplo da exploração do Vale das Maias, que fornece água ao concelho de Aveiro, sendo a 

Câmara de Vagos a suportar o custo da distribuição da água junto da população do Vale das Maias. Informou que 

existe um estudo que indica que o município de Vagos é dos que apresenta das taxas de prestação de serviço de água 

mais baixas do país, situação que tem de mudar. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a alteração ao Regulamento Municipal dos sistemas 

públicos e prediais de água e de drenagem de águas residuais. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a alteração ao Regulamento Municipal dos sistemas públicos e prediais de 

água e de drenagem de águas residuais, com vinte e quatro votos a favor e cinco votos contra. --------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia leu de seguida uma declaração de voto apresentada pelo Grupo 

Municipal do CDS/PP: “ Entendemos que, uma vez que a rede de água factura muito menos que aquilo que gasta, 

não se deve pretender que o mesmo seja auto sustentável sem fazer um trabalho cuidadoso de avaliação do estado do 

sistema de abastecimento de água, pois esta postura irá levar a um aumento substancial do preço da água. Para além 

disto, discordamos do previsto no artigo 70º, dado que este irá permitir à Câmara alterar o preço da água sem ouvir o 

poder deliberativo. Entendemos por isso que a Assembleia Municipal não estará a prestar um bom serviço ao 

concelho se votar favoravelmente este documento, razão pela qual votamos contra”. -------------------------------------- 

-------- PONTO SETE – ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PLANO PORMENOR DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou serem pequenas as alterações ao Plano de Pormenor e que visam 

acima de tudo o redesenhar definitivamente a Zona Industrial. A primeira alteração diz respeito à uniformização dos 



alinhamentos; a segunda alteração prende-se com a introdução de forma clara, fruto da aplicação do Código Civil, 

do regime de propriedade horizontal às unidades industriais; a terceira alteração tem a ver com a eliminação da via 

prevista para a ligação à A25, pois essa ligação foi eliminada no concelho de Ílhavo, e o redesenho da rede viária 

estruturante proposta na 1ª revisão do PDM de Vagos era claramente outro, pelo que não faz sentido continuar a 

estar prevista a ligação à A25. E uma vez que os equipamentos que foram pensados para a Zona Industrial de Vagos 

estão já devidamente concluídos, não será necessário utilizar os lotes 143 e144 para fins de equipamentos, pelo que 

poderão ficar destinados a indústrias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado questionou o executivo acerca de uma dúvida sobre um parecer 

emitido pela CCDR/C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que o parecer da CCDR/C foi dado ainda de acordo com a legislação 

anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o executivo sobre as alternativas viáveis para substituir a via 

eliminada. De seguida, e como tinha informação que tal via ainda estava prevista no PDM de Ílhavo, gostaria de 

saber se realmente tinham a certeza que esta via não estava prevista no PDM de Ílhavo ou se apenas tinham a 

informação que havia a intenção de a retirar, informando que tinha um planta do PDM de Ílhavo, em vigor, que 

ainda tinha a via traçada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente de Câmara esclareceu que o processo de revisão do PDM de Ílhavo não contempla essa 

via, informando que a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu abandoná-la. Revelou ainda que tentou incluir no 

processo de revisão do PDM de Vagos a criação duma via que atravesse a floresta, ligando a Zona Industrial de 

Vagos desde a rotunda que se encontra na estrada Vagos/Vagueira directamente à rotunda que se encontra na 

Gafanha do Carmo. Tal não foi aceite e independentemente de estar traçada não havia autorização para fazer a via. 

Em relação às alternativas de ligação à rede viária estruturante, informou que existiam duas viáveis: a primeira era 

pela estrada florestal Vagos/Vagueira e a segunda era através da Rua das Abelhas até ao Caminho dos Cavaleiros, 

que por sua vez ligava à rotunda de ligação à A17 em Santo André. ----------------------------------------------------------

----- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro considerou que a melhor opção não era traçar a via mais para Este, onde 

existem terrenos particulares, mas sim no limite da floresta que era a intenção inicial, não lhe parecendo uma boa 

opção a proposta da Câmara de fazer desembocar esta via na Rua dos Cardais. A solução ideal é uma junção de 

forças entre os municípios de Vagos e de Ílhavo, para que a ligação entre a Zona Industrial de Vagos e a Zona 

Industrial da Mota se faça mesmo no limite da floresta. Considerou não ser uma boa solução misturar na estrada 

florestal actual o trânsito turístico e o trânsito industrial. Por fim, afirmou alguma renitência na eliminação de um 

dos dois acessos à Zona Industrial, passando esta apenas a contar com um único acesso. ---------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Zona Industrial de Vagos não tem apenas dois acessos, mas 

sim 3 acessos, e que sendo eliminado um deles ainda ficam dois, um a norte e outro a sul. Relativamente à opção 

apresentada pelo grupo municipal do CDS/PP, considerou que não fazia sentido, pois a menos de 100m havia já uma 

via, o Caminho dos Cavaleiros, solidificada e que pode vir a ser alargada. --------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado concordou com o aproveitamento do Caminho dos Cavaleiros para 

ligação da Zona Industrial à rotunda de Santo André, afirmando que antigamente, antes de existir a A17 no 

concelho, fazia sentido que na Zona Industrial de Vagos estivesse prevista uma ligação à via rápida mais próxima, 

que na altura era a A25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a alteração simplificada do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a alteração simplificada do Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Vagos com vinte e quatro votos a favor e cinco abstenções. -------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO OITO – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO – BAIXO 

VOUGA (CIRA) – ADESÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS. ----------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a comunidade intermunicipal da região de Aveiro foi criada 

pelo novo diploma legal do associativismo, que deixou cair as Grandes Áreas Metropolitanas. A proposta de 

estatutos foi elaborada pelos serviços jurídicos da Associação de Municípios Portugueses e transcrevia quase na 

íntegra a legislação publicada. A concluir, afirmou que o que se propunha era dar um passo na abolição na AMRia e 

na GAMA e constituir a CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro). --------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a adesão e aprovação dos estatutos da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA). ------------------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foram aprovados por unanimidade a adesão e os estatutos da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA). ------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO NOVE – ENTIDADE REGIONAL DO TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL – 

ADESÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara começou por referir que havia um despacho conjunto das Secretarias de 

Estado das Finanças e do Turismo para a criação de um regime excepcional das regiões de turismo, tendo sido 

efectuada uma nova divisão das regiões de turismo. A região da Rota da Luz terminou, sendo enquadrada numa 

região bastante mais vasta, desde Fátima ate à Serra da Estrela, passando pela Ria de Aveiro. Este modelo irá trazer 

algumas dúvidas em termos de operacionalidade, pois trata-se de regiões bastante diferenciadas e com motivos de 

atractividade muito díspares entre si. Afirmou que a sede deste novo organismo será em Aveiro, e que foi dada os 

concelhos da Região Centro a possibilidade de participarem neste organismo. Por fim, revelou que na carta de 

apresentação dos estatutos, o Governo, de forma inequívoca, ameaça que os municípios que não aderirem a este 

organismo iriam ficar de fora de qualquer tipo de apoio monetário relativamente à área do turismo. -------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a adesão e aprovação dos estatutos da Entidade 

Regional do Turismo do Centro de Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foram aprovados por unanimidade a adesão e os estatutos da Entidade Regional do 

Turismo do Centro de Portugal ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO DEZ – DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DAS ESTRUTURAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE VAGOS – APROVAÇÃO. --------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o documento de enquadramento estratégico está a ser 

elaborado pela empresa Deloitte, para todos os municípios, estando já terminados cerca de 4/5 do trabalho. Falta 

apenas ultimar a proposta final de modelo integrado de gestão de estruturas municipais de baixa, água e saneamento, 

estando mesmo na ponta final de elaboração. Só que o prazo de apresentação das candidaturas ao POTVT, que a 

Câmara apresentou, na ordem dos 10 milhões de euros, terminou no dia 29 de Agosto, e o prazo para apresentação 

do documento de enquadramento estratégico que o Regulamento de POTVT exigia terminava no dia 15 de 

Setembro. Assim, a Câmara não espera mais pela GAMA, como não esperou por outra caracterização que andava a 

ser elaborada pela águas de Portugal, que eram os planos directores das estruturas municipais de abastecimento de 



águas e saneamento do Centro, cujos objectivos eram os mesmos, ou seja, a criação de um negócio de escala e a 

integração das redes de água e saneamento em baixa à escala intermunicipal e em escalas regionais. Sendo assim, e 

por força de cumprimento de prazos tinha sido decidido, a câmara avançou sozinha. Foi elaborado um documento de 

enquadramento estratégico, aproveitando o trabalho que já tinha sido feito pela Deloitte relativamente ao município, 

revelando que este documento já tinha sido apresentado dentro do prazo no INAG, para apreciação e foi comunicada 

à comissão de gestão esta entrada no INAG, juntamente com uma cópia. Caso tal não tivesse acontecido dentro dos 

prazos, todas as candidaturas do concelho Vagos teriam sido rejeitadas. De seguida, referiu que este documento 

espelha uma proposta de sustentabilidade económica para as redes de água e saneamento do município de Vagos. --- 

-------- O senhor deputado José Lazaro, relativamente à expansão da rede de saneamento, questionou o porquê da 

retirada do financiamento da ETAR de Santa Catarina, quando esta freguesia tinha a rede praticamente executada e a 

razão de só agora ter sido mandado fazer o projecto da ETAR, afirmando que a execução da obra da ETAR irá ficar 

à espera da comparticipação do POTVT. Considerou que esta situação revela falta de planeamento, pois assim a rede 

de saneamento irá ficar à espera que a obra da ETAR esteja concluída para poder funcionar. A terminar, declarou 

não saber quanto tempo irá demorar para que a rede de Santa Catarina comece a funcionar, declarando que se fosse 

utilizada a verba do empréstimo destinada à ETAR de Santa Catarina, esta rede de saneamento estaria a funcionar 

muito mais cedo. Apesar das considerações efectuadas, estas não eram motivo para não aprovar o documento. -------  

-------- O senhor Presidente da Câmara confirmou que as obras da ETAR de Santa Catarina irão começar em 

Outubro e que o projecto é de concepção/construção, informando que haverá decisão acerca do financiamento até 

Dezembro. Nada foi cortado neste documento, explicando que foi apresentada a candidatura da ETAR de Santa 

Catarina ao POTVT. Se for aprovada a ETAR será financiada, sendo que existirá sempre uma parte não financiada. 

Mas para esta parte, e segundo a Lei das Finanças Locais, poderá ser contratado um empréstimo específico. O que 

atrasou a ETAR de Santa Catarina não foi a falta de planeamento, mas sim o não conseguir desbloquear um terreno 

para permitir a passagem da tubagem, pois o terreno para a construção da ETAR propriamente dita já pertencia à 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Mário Tarenta questionou o Executivo acerca do significado de algumas siglas que se 

encontravam presentes no documento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a aprovação do documento de enquadramento 

estratégico das estruturas de abastecimento de águas e saneamento do município de Vagos. ------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovado por unanimidade o documento de enquadramento estratégico das 

estruturas de abastecimento de águas e saneamento do município de Vagos ------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público para intervir. ------------------------------------------ 

-------- Do público presente, interveio o senhor João Luís Santos, da freguesia de Santo António, que começou por 

criticar os serviços camarários, mais propriamente a secção de obras, dando alguns exemplos de situações que se 

tinham passado. Chamou a atenção para os acessos à Zona Industrial de Vagos, particularmente a problemática das 

passadeiras sobrelevadas junto ao Parque de Campismo. Sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis, considerou que 

os valores dos coeficientes de localização no concelho de Vagos eram exageradamente altos. Por fim, levantou 

algumas questões sobre o lixo, a sua recolha e o seu destino final. -------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões e considerações levantadas pelo senhor João Luís 

Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- Não havendo mais público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo 

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

-------- De imediato o segundo secretário, Hugo Ribeiro Jorge, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.-  

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


