
ACTA Nº 12 

Acta da Sessão Ordinária do dia 28 de Abril de 2003 

2ª Reunião – 02 de Maio de 2003 
 
--------Aos dois dias do mês de Maio de dois mil e três, pelas vinte e uma horas e cinco minutos, no Edifício dos 

Paços do Concelho e na sua Sala de Sessões, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do Senhor 

Doutor Mário Júlio Almeida Costa, secretariado pelo Senhor Manuel da Rocha Pereira e pelo Senhor Hugo Ribeiro 

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

-------- Da parte do executivo estavam presentes o senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Cruz e os senhores 

vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Simões, António Graça, Dr. Paulo Neta e Álvaro Rosa. ------------------- 

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

Furtado, Joaquim Plácido, Licínio Ramos, Luísa Costa e Rui Santos. Todos justificaram as suas faltas. --------------- 

-------- A senhora deputada Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado foi substituída pelo senhor deputado 

Décio dos Reis Cardoso; o senhor deputado Licínio Ramos foi substituído pelo senhor Manuel Bertolino 

Reverendo; o senhor deputado Rui Santos solicitou suspensão de mandato por um período de trinta dias, tendo sido 

substituído pelo senhor deputado Silvério Regalado.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, E AINDA APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.--------------------------------------------------- 

-------- Antes de entrar no período da Ordem do Dia, o senhor presidente deu a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara para dar resposta ao requerimento apresentado pelo deputado do Partido Socialista e pela respectiva 

Comissão Política Concelhia, o qual leu um esclarecimento escrito que fica apenso a esta acta. ------------------------ 

-------- Usou da palavra em seguida o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para requerer à mesa uma cópia do 

esclarecimento do senhor Presidente da Câmara, bem como esclarecer que não houve nenhum equívoco entre o 

relatório do cumprimento dos direitos da oposição e o relatório de contas do ano 2002. ---------------------------------- 

-------- Passou-se de seguida ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, apresentado pelo senhor Presidente da Câmara. 

-------- Usou da palavra em seguida o senhor Jorge Luís Oliveira para dizer que a concretização das obras 

anunciadas se ficou pelos 30% e que os anunciados fundos comunitários não se concretizaram, destacando que foi 

zero o investimento nas áreas da saúde, da assistência social e do comércio e turismo, bem como é pequeno o 

investimento na área da educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade usou da palavra para afirmar que o relatório de contas mostra a inactividade 

do Executivo, destacando a falta de incentivo às actividades económicas, de que é sinal a não realização da 

Florivagros, terminando a perguntar se o correspondente aos gastos com cargos de nomeação política não dava para 

financiar aquele certame. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, o senhor deputado Manuel Manangão referiu que ainda era só possível apreciar a 

execução orçamental de receitas e despesas do exercício de 2002, e não, de acordo com o diploma que torna 

obrigatório o Pocal, nomeadamente no que respeita ao valor do património da Autarquia. Lamentou o facto de não 

ter sido apresentado um orçamento rectificativo que ajustasse o orçamentado ao efectivamente realizado. Perguntou 

também se  o sistema de controle interno previsto no POCAL já foi implementado, e, em caso afirmativo, o nome 

dos técnicos responsáveis por essa implementação. Salientou o facto de as despesas de capital terem atingido os 



60%, congratulando-se pelo facto de pela primeira vez terem ultrapassado 51%, e deixando a sua certeza de que as 

anomalias existentes não serão para continuar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor deputado Fernando Capela afirmou que o orçamento foi cumprido em cinquenta 

e um por cento, e que foi realizada em grande parte a gestão do anterior mandato, bem como pagas dívidas 

anteriores, conseguindo-se uma redução das despesas correntes em quatrocentos mil euros, e havendo ainda 

dinheiro em caixa a pensar na duplicação do FEF às Juntas de Freguesia. Concluiu que este ano foi globalmente 

positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara começou por responder ao senhor Manuel Manangão, 

dizendo que já tinha sido explicado, nomeadamente aquando da apresentação do plano de actividades, por que é que 

não estava feita a determinação do valor patrimonial da autarquia. Afirmou concordar com o senhor deputado no 

que se refere à necessidade da rectificação orçamental, mas que é difícil determinar onde deve ser feita, pois pode 

atrofiar a possibilidade de efectuar os necessários pagamentos. Quanto ao sistema de controlo interno, está a ser 

feito pelo Dr. Nuno André, economista da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

-------- Ao Dr. Paulo Frade respondeu o senhor Presidente que só poderia fazer o que ele sugeriu se cortasse os 

encargos sociais e as possibilidades de progressão na carreira dos trabalhadores da Câmara, uma vez que em dois 

mil e dois diminuíram os encargos com pessoal. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Respondendo ao senhor Jorge Luís, o senhor Presidente distinguiu execução física de execução financeira, 

reportando uma série de obras iniciadas em dois mil e dois que não têm qualquer implicação financeira desse ano, 

havendo ainda obras cuja realização depende de terceiros, como as da saúde. Relativamente a investimentos na área 

do comércio e turismo, reconheceu que não foram feitos muitos, embora se fizessem obras que tornam Vagos mais 

atractivo, como as obras da praia da Vagueira, mas a candidatura ao URBCOM não aconteceu em dois mil e dois, o 

que cerceou o investimento nesse domínio. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em termos de rede viária, disse o senhor Presidente que repetia as palavras que disse relativamente ao 

comércio e turismo, lembrando no entanto que foi pago ano e meio de dívidas a empreiteiros, e que estão em 

execução alguns projectos. Relativamente à Educação, informou que foi cancelado o apoio para recuperação das 

escolas dos Centenários, estando a ser feitos projectos de alargamento pelos serviços técnicos da Câmara. Lembrou 

ainda o senhor Presidente que há projectos boicotados pelos concorrentes, como no caso dos arranjos da Zona 

Industrial, com sucessivas reclamações, que impedem as obras de avançar. O que acontece para além da presente 

situação nada favorável do país, havendo por vezes surpresas agradáveis, como o plano de pormenor da Praia da 

Vagueira, que veio do Conselho de ministros em sessenta dias, em vez dos habituais seis meses. Concluindo, o 

senhor Presidente afirmou que, para além da frieza dos números, é necessário ter em uma grande dose de realismo a 

atenuar as críticas aqui lançadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Numa segunda ronda de intervenções, usou da palavra o senhor Jorge Luís Oliveira, que começou por 

lembrar que não temos inventário do património, mas tão somente as contas, o que não permite ter uma ideia do que 

realmente se fez. E se se fizeram muito mais obras do que realmente aparecem pagas, também foram pagas muitas 

outras que não foram realizadas este ano. Realçou o senhor deputado o aumento do apoio aos Bombeiros, mas 

lamentou a exiguidade do apoio ao Orfeão de Vagos. Realçando o aumento das cobranças de água, chamou a 

atenção para o facto de continuar essa cobrança muito abaixo do que devia ser. Perguntou em que consiste a parcela 

“rendas e alugueres”. Chamou a atenção para a existência de uma diferença entre as previsões corrigidas e as 

receitas liquidadas, bem como sobre o valor de empréstimos a médio e a longo prazo; e um reforço para instituições 



particulares sem qualquer dotação inicial, quando ele na realidade já existia no orçamento. -------------- 

-------- O Dr. Paulo Frade usou da palavra recolocar algumas questões, começando por reafirmar que houve 

efectivamente um aumento com despesas de pessoal, chamando também a atenção para o aumento dos valores dos 

encargos assumidos e não pagos; perguntou por fim se efectivamente vai ou não haver Florivagros. ------------------- 

-------- O senhor Silvério Regalado usou da palavra para tecer alguns comentários às afirmações dos interventores 

anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que não vai haver Florivagros em 2003, não sabendo se vai voltar 

a realizar-se, pois depende das circunstâncias futuras. Sobre o Orfeão de Vagos esclareceu que foi negociado com a 

respectiva direcção o valor pago. Sobre o aluguer em causa, ele refere-se ao pagamento da EDP pelos postes 

eléctricos. Sobre o valor do mapa de endividamento, disse que há um pequeno lapso. Finalmente disse que as contas 

estão apresentadas de acordo com as instruções superiores recebidas. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor Décio Cardoso disse que o técnico que fez as contas devia estar presente. ------------------------------ 

-------- O senhor Jorge Luís teceu alguns comentários finais à apresentação das contas, considerando que era 

conveniente a já falada alteração ao orçamento inicial. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara encerrou o debate, dizendo que a taxa de execução de 2002 era claramente 

superior às dos anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Colocado o ponto à votação, foi aprovado por maioria, sem votos contra e com doze abstenções. -------------- 

O senhor Presidente da Assembleia abriu então o período de intervenção do público, não tendo havido inscrições. -- 

-------- De imediato, o segundo secretário, procedeu à leitura da minuta da acta da presente Sessão. ------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação. A mesma foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

acta, que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa. ---------------------------------------------------- 

 


