
ACTA Nº 7 

Acta da Sessão Ordinária do dia 25 de Junho de 2010 

-------- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e dez, 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 

Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora 

Maria da Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão o senhor deputado Manuel Bogalho que foi 

substituído por Manuel Nogueira, Susana Maria Ferreira Gravato, substituída por Sérgio Manuel Freire, Rui Manuel 

de Almeida Neto, Tony Richard de Oliveira Almeida, Madalena Marques Santos Pinto, Carlos Guilherme Freire 

Pereira substituído por Maria Teresa Simões Ferreira, Dália Maria de Jesus Batista, César Ferreira Ribeiro, Maria 

Fernanda de Jesus Oliveira e João Carlos Regalado Oliveira. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Albina Rocha, Silvério Regalado, Cláudia Oliveira. --------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia informou os deputados que por razões técnicas relacionadas com a 

gravação áudio da Assembleia, não foi possível trazer para aprovação a acta da Sessão Extraordinária de 14 de Maio 

de 2010, colocando á discussão e votação a acta referente á Sessão Ordinária de 23 de Abril de 2010. ------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira percebendo que era o que estava no regimento era que as declarações 

de voto deviam ser formuladas por escrito e que deviam ser entregues até ao final de cada Sessão a que diziam 

respeito e afirmando que o regimento era para cumprir, considerava que neste caso estava a haver dualidade de 

critérios, quando a Mesa não queria aceitar, uma declaração de voto de 3 elemento do movimento do Vagos 

Primeiro, relativamente à última Sessão Ordinária, no presente dia e antes desta Sessão, invocando o regimento em 

contradição do que tinha sido a prática da Assembleia ao longo do tempo, afirmando que a prática tinha sido que a 

as declarações de voto não fossem exigidas no final de cada Sessão. Concluiu dizendo que era absolutamente 

lamentável se a declaração de voto dos 3 elementos do grupo municipal Vagos Primeiro, não fosse considerada e 

incluída na acta da Sessão Ordinária de 23 de Abril ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Catarina Oliveira afirmou que se a declaração de voto não fosse aceite, iria lê-la no fim 

da discussão, para que esta pudesse constar na acta da presente Sessão. ------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido confirmou o que o senhor deputado Jorge Luís Oliveira tinha dito, no 

que dizia respeito à prática corrente de entrega das declarações de voto depois das Sessões, lembrando até que esta 

prática já era utilizada no tempo em que o Presidente da Assembleia Municipal era o Dr. Mário Júlio. Considerando 

que o que estava a acontecer com o grupo municipal Vagos Primeiro poderia mais tarde acontecer com o grupo 

municipal do PSD, achava que a declaração de voto dos elementos do grupo municipal Vagos Primeiro deveria ser 

aceite e incluída na acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu que não se iria pronunciar acerca do assunto em discussão 

porque na altura não estava a presidir à mesa, dando a palavra ao primeiro secretário o senhor Manuel Manangão 

que era quem naquele ponto da ordem de trabalhos estava a presidir à Sessão. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor secretário Manuel Manangão afirmou que se tinha cingido ao que estava escrito no regimento 

explicando que as declarações de voto tinham que ser lidas e ouvidas pela Assembleia Municipal e não apresentadas 

passado um mês como se pretendia, declarando que as declarações de voto teriam de ser entregues por escritos ou 

ouvidas oralmente durante o período da Sessão. ----------------------------------------------------------------------------------  



-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira apresentou um requerimento à Mesa que consistia em: “ Jorge Luís 

Oliveira vem requerer, que seja integrada na acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 23 de Abril de 

2010 a declaração de voto do seguinte teor: Os deputados Susana Gravato, Paulo Moreira e Catarina Oliveira do 

Grupo Municipal “ Vagos Primeiro” votaram contra a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PSD – “ A 

Assembleia autorize a ratificação pela Câmara Municipal pelos actos praticados pelo seu Presidente” – pelo seguinte 

motivo: Nos termos da Lei e do Regimento desta Assembleia Municipal, concretamente no seu art.2º, nº2, m), 

compete a Assembleia Municipal “ Autorizar o Município (…) a criar ou participar em empresas privadas de âmbito 

municipal que prossigam fins de reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições 

cometidas aos municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação”, o que se 

cumpriu no dia 22 de Dezembro de 2006, e não foi executado pelo Sr. Presidente da Câmara no acto da constituição 

de uma entidade que se pretende fundamental para o desenvolvimento económico-social do Município, razão 

suficiente para que não queiramos sujeita a fragilidades que possam decorrer da irregularidade do seu acto 

constitutivo efectuado e mantido na obscuridade, situação que com a aprovação da supra mencionada proposta não 

fica sanada.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o requerimento apresentado pelo senhor deputado 

Jorge Luís Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Realizada a votação o requerimento foi aprovado com 8 votos a favor, 9 abstenções e cinco votos contra. -----  

-------- O senhor deputado Jorge Luís de Oliveira congratulou-se com o facto da democracia poder funcionar, porque 

ainda havia pessoas que dando-lhe força ainda a queriam fazer funcionar, agradecendo a postura dos deputados do 

grupo municipal do PSD que tinham votado favoravelmente a inclusão da declaração de voto. --------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a acta da Sessão de 23 de Abril de 2010. ---------------- 

-------- Realizada a votação a acta da Sessão de 23 de Abril foi aprovada com 4 abstenções. ------------------------------   

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

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos senhores deputados para intervirem neste período. ----- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou a sua intervenção prestando homenagem a quem considerava 

ser uma grande figura da cultura e que tinha falecido há uma semana, de seu nome José Saramago. Congratulou o 

executivo pela excelente semana cultural que tinha organizado, sugerindo que este tipo de eventos fosse mais usual 

no concelho de Vagos. Agradeceu à sociedade Mais Vagos e ao Presidente da Assembleia, Dr. Carlos Neves, pela 

visita efectuada ao Parque Empresarial de Soza, que considerou importante para que os deputados pudessem ver a 

obra que já estava feita. Deu os parabéns ao grupo de trabalho da AEV e a todos os parceiros que estiveram 

directamente ou indirectamente ligados à acção efectuada na praia da Vagueira para os miúdos das escolas 

primárias, considerando que foi uma excelente iniciativa para final de ano lectivo. Reconheceu também o trabalho 

do Bruno Maria na escola de surf pela organização do dia internacional do Surf. Congratulou também o executivo 

pela organização e comemoração do dia mundial da criança com a acção denominada “não (h)à diferença”. Felicitou 

a Câmara Municipal, pelas obras efectuadas e a decorrer na praia da Vagueira, chamando à atenção para a falta de 

iluminação do paredão. Pela negativa, alertou os todos senhores deputados pela falta de comparência às 

comemorações do 25 de Abril, afirmando que os deputados para além das obrigações deliberativas na Assembleia 

Municipal tinham também obrigações representativas. Questionou o executivo sobre que consequências teria o 

encerramento das escolas no concelho de Vagos e para quando estavam previstos os centros educativos. Interrogou o 

executivo sobre a alteração parcial ao PDM de Vagos e se esta iria incidir sobre a planta ou sobre o regulamento. 



Por fim afirmou que gostaria de saber que destino estava previsto para o edifício dos Paços do Concelho. ------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por solicitar ao senhor Presidente da Assembleia o 

agendamento para a próxima Assembleia Municipal de um ponto da ordem de trabalhos que fosse a criação do 

conselho municipal da juventude, considerando que este era o melhor momento, pois no executivo encontrava-se 

alguém que tinha defendido no passado a criação desse conselho municipal e que o líder do grupo municipal do PSD 

tinha feito um apelo tão grande para a participação da juventude no discurso do 25 de Abril. Juntou-se ao senhor 

deputado Joaquim Plácido na homenagem ao falecido José Saramago, mas não deixou de assinalar o facto das 

bandeiras do Tribunal terem estado içadas a topo e das bandeiras da Câmara nem içadas tinham estado nos dias em 

que tinha sido decretado luto nacional. Propôs à Assembleia Municipal um voto de pesar pelo desaparecimento do 

Eng. Carlos Souto pela sua importância no desenvolvimento do concelho de Vagos, afirmando que tinha sido 

alguém que tinha lutado pelos interesses vaguenses, quando o concelho de Vagos era essencialmente agrícola. -------

------- Após solicitação do deputado Jorge Luís Oliveira, todos os deputados municipais fizeram um minuto de 

silêncio em honra no Eng. Carlos Souto. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira continuou a sua intervenção referindo que tinha ouvido na rádio 

Vagos FM duas entrevistas sobre os centros escolares uma com o Presidente Rui Cruz a lamentar-se que o estado só 

iria financiar apenas cerca de 30% do que se iria gastar, e outra no mesmo dia onde o Presidente da Câmara Ílhavo 

revelava que iria visitar os cinco centros escolares nessa semana e que os centros iriam entrar em funcionamento no 

dia 1 de Setembro, revelando que o tinha entristecido ouvir duas histórias tão diferentes sobre os centros educativos, 

uma de muro das lamentações e a outra cheia de esperança e com concretizações e ainda com anuncio de mais 5 

projectos, sendo que a do muro das lamentações era do Presidente do seu concelho. --------------------------------------- 

------- O senhor deputado André Pinho começou por dar os parabéns ao Município de Vagos pelo encerramento do 

ano escolar. Agradeceu, em nome do grupo desportivo de pesca de Calvão, à Câmara Municipal pelo todo apoio 

prestado. Convidou todos os deputados a deslocaram-se à freguesia de Calvão ao lugar de Cabecinhas para 

participarem na tradicional festa de S. Pedro. Questionou o executivo sobre o ponto da situação dos centros 

escolares e se existia mais alguma informação concreta sobre implementação de portagens na A17. --------------------  

------- O senhor deputado Rogério Simões afirmando que uma imagem valia por mil palavras questionou o 

presidente da Assembleia para quando o projector de vídeo para que os deputados pudessem de uma forma mais 

objectiva acompanhar e fiscalizarem os actos de gestão da Câmara Municipal. Questionou qual o ponto da situação 

dos itens de identificação dos membros da Assembleia Municipal. Sobre a documentação que era enviada para os 

deputados considerou que era um desperdício o envio de toda a documentação em papel, sugerindo mais uma vez 

que alguma da documentação fosse entregue em formato digital. Por fim congratulou-se com a acção da Câmara 

Municipal e o agrupamento de Vagos que ao longo dos tempos tinham habituado a fazer uma interligação entre as 

crianças e a população de forma a sensibiliza-las para aquilo que eram os costumes, as tradições os problemas do 

ambiente e para a interligação com o meio humana que era sempre fundamental em qualquer sociedade 

considerando que a Câmara Municipal estava a realizar um belo trabalho nesse sentido. ---------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia respondendo ao senhor deputado Jorge Luís Oliveira lembrou que no 

inicio do mandato tinha tido uma reunião com o porta-voz do grupo municipal Vagos Primeiro, onde tinha ficado 

combinado que incluiria todos os pontos que o grupo municipal Vagos Primeiro entendesse indicar a mesa da 

Assembleia podendo fazê-lo a todo tempo sendo estes incluídos na Sessão Ordinária imediatamente a seguir. -------- 

------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção saudando o facto do grupo municipal do PSD ter 



permitido que a declaração de voto do grupo municipal Vagos Primeiro fosse integrada na acta da Sessão anterior, 

não deixando de questionar o presidente da Assembleia sobre se houvesse resposta e contra resposta às declarações 

de voto quando é que se poderia ter uma acta aprovada. Sobre o encerramento de escolas referiu que se tratava antes 

de mais de uma antecipação do encerramento de escolas, explicando que quando tinha sido homologada a carta 

educativo do concelho de Vagos pela ministra da educação, esta já previa o encerramento de todas a escolas que 

estavam a funcionar, e que o que o Governo tinha deliberado tinha sido a antecipação desse encerramento numa 

medida que considerou meramente economicista. Em termos práticos informou que iriam ser 3 as escolas a encerrar 

no concelho de Vagos, duas na freguesia da Gafanha do Boa Hora e uma na freguesia de Santo André, mas não 

deixou de referir que a Câmara Municipal era incapaz deixar de lutar contra o encerramento destas escolas se não 

tivesse a certeza que os alunos não iriam ter melhores condições do que aquelas que tinham. Quanto à alteração 

parcial ao PDM informou que se tratava de um ajuste regulamentar entre dois artigos, revelando que existia uma 

certa contradição entre o teor dos seus números. Em relação ao edifico dos Paços de Concelho afirmou que se iria 

destinar a uma espaço dedicado a cultura mais precisamente a museologia, estando de momento a ser elaborado o 

projecto de recuperação do edifício. Sobre os centros e escolares de Vagos e Ílhavo, afirmou que havia uma 

diferença era que Ílhavo tinha optado por recuperar e ampliar edifícios escolares existentes o que em termo de custo 

era muito menor que transformar 42 estabelecimentos de ensino em 5 como Vagos o iria ser. Quando às portagens 

na A17 afirmou que havia uma nova proposta do PSD para taxas todas as auto-estradas do País, e que portanto 

estaria à espera do que iria acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por afirmar que não era advogado de defesa nem do 

Governo, nem do PS apesar de ser militante do partido socialista com muita honra, mas integrava o grupo municipal 

Vagos Primeiro também com muita honra e que era nas questões do concelho que estava concentrado quando estava 

nas Assembleias Municipais. Em relação aos centros escolares referiu que as contas e as queixas do senhor 

Presidente estava a falar estavam fixadas para todos municípios e todos eles saberiam o que era elegível e não 

elegível em termos de financiamento. Por fim afirmou que não poderia discutir as informações do Presidente da 

Câmara sobre os últimos dois, três meses o funcionamento das actividades do município, porque não lhe tinha 

chegado documentação nenhuma sobre esse assunto. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia informou o senhor deputado Rogério Simões que o assunto do projector 

de vídeos e do mobiliário para as Assembleias Municipais estava a ser tratado pela Câmara, que já tinha sido alvo de 

estudo de mercado esperando que se resolvesse o mais rápido possível. ------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------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 Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira á data de vinte cinco de 

Junho de dois mil e dez e a actividade municipal no período compreendido entre vinte e três de Abril a vinte cinco 

de Junho de dois mil e dez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL. ------------------------------------------ 



--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara informou os deputados que a competência da atribuição da medalha de ouro 

era da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, considerando que a instituição, Banda Filarmónica 

Vaguense, merecia esta condecoração. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou por dar os congratular a Câmara Municipal por esta iniciativa, 

dando, em nome do grupo municipal do PSD, os parabéns à Banda Filarmónica Vaguense pelos seus 150 anos de 

vida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira lembrando que era Presidente da mesa da Assembleia Geral da Banda 

Filarmónica Vaguense afirmou que era com muito gosto e com muita honra que via a instituição mais antiga do 

concelho de Vagos ser galardoada com a medalha de ouro de mérito municipal. Agradeceu a iniciativa á Vereadora e 

ao Presidente da Câmara Municipal. Considerou que era uma boa ideia juntar à fundamentação e à votação os nomes 

do fundador e do maior impulsionador da instituição, Prior João Miranda Ascenso, lembrar todos os músicos, os 

interpretes e os maestros que tinham passado pela banda, mas também os dirigentes, nomeadamente os falecidos Dr. 

Joaquim, o Dr. Capão o senhor Eugénio Sarabando todos faziam parte de um grupo que tinha feito ressurgir a banda 

num momento quando esta estava mais debilitada, e que era liderado por um homem que considerava ter sido que o 

maior impulsionador, ainda vivo de nome João Pedro Dionísio Mateus, esse grupo trabalhou com a então direcção da 

Casa do Povo que na altura era constituída por pessoas muito importantes para o concelho de Vagos, nomeadamente 

os senhores João Simões das Neves e Basílio da Rocha Martins, ambos já falecidos. Por fim chamou a atenção para 

os dirigentes associativos que voluntariamente forma trazendo a banda de aos 150 anos até onde ela está hoje. -------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a atribuição da medalha de ouro de mérito municipal à 

instituição Banda Filarmónica Vaguense. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, a atribuição da medalha de mérito à Banda Filarmónica Vaguense foi aprovado por 

unanimidade e aclamação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO TRÊS – SILVÉRIO FERREIRA LOURO – INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO. ---- 

------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara informou que a Lei das autarquias locais definia que eram submetidos à 

autorização da Assembleia Municipal a aquisição, a oneração e alienação de bens imóveis que ultrapassassem um 

determinado valor ou qualquer outros bens sem dependência do seu valor. Informando que entendendo a Câmara 

Municipal que o bem que se pretendia onerar, se tratava de uma oneração por se tratar de uma construção de direito 

de ocupação de espaço, era um bem do domínio público do municipal e não do domínio privado devia ser objecto de 

autorização pró parte da Assembleia Municipal tal como se de um bem imóvel do domínio privado do município se 

tratasse com valor superior ao estipulado na lei para autorização. Revelou ainda que a ocupação do espaço público 

tradicional tinha um vínculo que era consequência de uma emissão de uma licença ou tinha uma aferição a um ano 

renovada anual se as partes assim o entendesse, informou que a proposta apresentada tinha um prazo de 10 anos que 

era o prazo mínimo que o requerente entendia para poder amortizar o investimento a iria ser feito. Por outro lado 

fazia sentido que a Assembleia Municipal se pronunciasse sobre a oportunidade de querer no Largo Parracho Branco 

de equipamentos de mobiliário urbano que fornecessem um conjunto de serviços que a data não eram fornecidos 

naquele Largo, até porque tinha sido a Assembleia Municipal que tinha aprovado o plano de pormenor da Praia da 



Vagueira que previa um conjunto de edifícios naquela área, sendo certo que desde 2001 não se tinha construído nada 

novo na zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------- O senhor deputado Joaquim Plácido considerou que a praça Parracho Branco tinha características únicas e 

excelentes como são o tempo de exposição ao sol, a vista de praia, excelente espaço pedonal e a envolvência do 

parque de campismo, mas que infelizmente não oferecia nada, e cujas pessoas se queixavam que a praça estava vazia 

com pouca dinâmica. Anunciando que o grupo municipal do PSD iria votar favoravelmente, deu os parabéns e 

saudou a coragem do promotor, que numa altura de crise iria investir cerca de 200 mil euros na praia da Vagueira. ---   

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que tinha algumas dúvidas sobre se este ponto deveria ter ido à 

Assembleia Municipal e que mesmo com a explicação do senhor Presidente da Câmara continuava a não perceber o 

porque desta matéria ter sido enviada para que a Assembleia Municipal se pronunciasse. Considerou que 

pessoalmente e especialmente num tipo de praça como era o Largo Parracho Branco que era inóspita, ventosa, 

propicia a fazer concertos com muito barulho e que não deixavam dormir as pessoas que iam para a praia descansar, 

gostaria de mais de ver pequenas esplanadas com pequenas animações promovidas pelos próprio promotores e que se 

calhar ficaria mais barato e fixando outro tipo de clientela e de público. Voltou a afirmar que considerava que a 

Assembleia Municipal não se tinha de pronunciar sobre esta matéria, solicitando ao executivo que lhe fosse dito qual 

o regulamento onde se baseavam para ter enviado este assunto à Assembleia Municipal. Chamou a atenção que era 

importante que o município de Vagos tivesse um instrumento, como outros municípios tinham, que regulamentasse a 

ocupação de espaço público. Em relação a esta matéria revelou que não se iria pronunciar pois já estava aprovado 

pela Câmara Municipal afirmando que não iria de votar, a menos que o convencessem que existia um instrumento 

legal que implicasse a votação na Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Rogério Simões informou que o grupo municipal Vagos Primeiro não tinha recebido 

qualquer implantação física estando assim a decidir sobre uma localização que não sabia onde era, considerando que 

não lhe parecia muito correcto estar a pronunciar-se sobre a desafectação do domínio público de uma determinada 

área e não ter uma planta de localização numa praça imensa como aquela da Vagueira. Considerou que o local em 

questão era um local bastante sensível, achava que o que estava no regulamento até 2004 e que era a Câmara 

estabelecer um ordenamento de eventuais equipamentos urbanos deste tipo, afirmou que isso não tinha sido feito e 

que o deveria ter sido, pois entendia que o equipamento proposta iria aparecer casuisticamente sem ser planeamento 

o que lhe parecia fundamental tendo em conta a localização no Largo Parracho Branco. Dando o exemplo dos 

municípios adjacentes, afirmou que estes tinham andado mais de uma década a retirar do domínio público e até do 

domínio privado equipamento do género do que estava a ser proposto, para confirmar isto bastava ir a Barra e a 

Costa Nova e compará-las com o que eram à 15 anos atrás, portanto considerava que o município de Vagos estava 

em contra ciclo. Pela localização que lhe tinha sido dita para onde ia o equipamento considerava que este iria causar 

poluição visual para quem entrasse na praia da Vagueira, achando que parcialmente a praça iria ficar escondida pelo 

equipamento, julgando que a poluição visual iria ser nefasta para a própria praça. Entendendo que se eventualmente 

se houvesse um ordenamento deste tipo de equipamentos na parte poente da praça, não teria o impacto negativo que 

tinha na parte nascente. Concluindo afirmou que este tipo de equipamento tal e qual estava localizado e o tipo de 

equipamento que era por um lado estava em contra ciclo com aquilo que estava acontecer nas praias envolventes e 

por outro ressalvar a poluição visual que este equipamento iria causar. -------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara respondendo ao senhor deputado Jorge Luís Oliveira informou que a Lei que 

habilitava a Assembleia Municipal a autorizar era a Lei das autarquias locais e que o RJEU apenas se referia apenas 



ao licenciamento da instalação/construção e que quanto à ocupação do espaço público era apenas uma questão de 

taxas. Em relação ao barulho na praia da Vagueira informou que já não havia concertos com conjuntos há cerca de 4 

anos. Relativamente ao conteúdo do que tinha sido enviado em formato papel para os senhores deputados, informou 

que nenhum deputado estava impedido de consultar o processo que estava na Câmara Municipal e aí poderiam ter 

observado a localização. Em termos de ordenamento, como era óbvio e bastava referir a deliberação da Câmara 

Municipal que ordenamento poderia e deveria ser ponderado no momento em que se autorizava um equipamento 

destes. Afirmando que não concordava com o do deputado Rogério Simões quando este dizia que o equipamento iria 

causar poluição visual, achava que a orientação poderia ser outra mas que a estava era aconselhada para o tipo de 

investimento, ou seja virada para Norte permitindo que a esplanada se situasse a Sul, aproveitando assim a exposição 

solar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmando que não iria discutir questões jurídicas, afirmou que o que 

a Lei das autarquias locais dizia a era que a Assembleia Municipal só se tinha de pronunciar-se e autorizar se a 

aquisição, a oneração e alienação de bens imóveis que ultrapassassem o valor de mil vezes o índice 100 da carreira 

da função pública, a menos que se estivesse a atribuir ao espaço a concessionar um valor igual ou superior a mil 

vezes o índice 100 da carreira da função pública, mas depois tinha-se que cobrar em consequência, o que lhe parecia 

incomportável para qualquer empreendedor. Afirmando que continuava a achar que a Assembleia Municipal não 

tinha de se pronunciar sobre este matéria, porque o RMUE, e não o RJEU, dizia que competia à Câmara Municipal a 

ocupação do espaço público. Concluindo que a Assembleia Municipal só tinha de se pronunciar sobre o que lhe 

competia deliberar, enquanto fossem competências do órgão do município Câmara Municipal era à Câmara 

Municipal que competia tomar a decisão, anunciando que se não lhe fosse provado o contrário não via razão nenhum 

para votar esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia considerando que a matéria em questão era perfeitamente inócua e que 

não tinha nenhum resultado negativo prático havendo ou não votação, colocou a votação o ponto em questão. -------- 

--------- No momento da votação ausentaram-se da sala o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e a senhora deputada 

Catarina Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Realizada a votação, o ponto foi aprovado com 1 voto contra e 2 abstenções. -------------------------------------- 

-------- PONTO QUATRO – IAPMEI - PARCERIAS PARA O CRESCIMENTO – PARECER DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVO AOS BENEFICIOS FISCAIS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 

Nº409/99 DE 15 DE OUTUBRO – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. ------------------------------------- 
------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que entendia que devia suceder com este ponto o que tinha sucedido 

com a INARCE, exploração de argilas S.A., na altura a Assembleia Municipal tinha decidido esperar pelos 

resultados do estudo de impacte ambiental para poder deliberar de forma mais conhecedora do projecto. Informando 

que o IAPMEI não tinha remetido os estudos de impacto ambientais do projecto, sugeria que se deveria proceder do 

mesmo modo como se tinha procedido anteriormente com a INARCE, exploração de argilas, reconhecendo de 

antemão que se tratava de um investimento significativo em que o município de Vagos poderia ter interesse, mas 

face aos impactos ambientais que poderiam existir ao nível da qualidade do ar e julgando que esses impactos eram 

todos medidos e estudados no âmbito do estudo impacte ambiental e que a declaração ambiental traria medidas 

mitigadoras desse impacto, considerava que seria nessa altura que a Assembleia Municipal poderia decidir em 

consciência sobre o projecto em questão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



------ O senhor Presidente da Assembleia informou os deputados que tinha sido entregue à mesa da Assembleia, pelo 

grupo municipal do PSD, um requerimento que consistia em: “ O grupo municipal do PSD considera que o projecto 

apresentado nesta Assembleia Municipal para “ Reconhecimento de Interesse Municipal” é incipiente, 

nomeadamente pela falta de apresentação do Relatório/Declaração do Estudo de Impacto Ambiental. Por este facto, 

o Grupo Municipal propõe que a análise e discussão do conteúdo constante do ponto 4 desta Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal sejam adiadas, até serem apresentados, a esta Assembleia Municipal, os documentos 

indispensáveis a uma análise mais precisa, especialmente o Estudo de Impacto Ambiental.”. ----------------------------- 

------A senhora deputada Catarina Oliveira concordou completamente com o pedido do estudo de impacto 

ambiental, mas afirmou que a Assembleia Municipal não dava pareceres, como estava no ponto da ordem de 

trabalhos, dava sim deliberações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que a Assembleia Municipal não era um conselho consultivo, 

ou seja não dava pareceres, tomava sim deliberações. Informou que o grupo municipal do Vagos Primeiro, 

subscrevia a proposta do grupo municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  

------ O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o requerimento do grupo municipal do PSD para retirada 

do ponto nº 4 da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Realizada a votação, foi aprovada por unanimidade a retirada do ponto nº 4 da ordem de trabalhos, por 

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

------- PONTO CINCO – EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA EM OUCA – INARCE – EXPLORAÇÃO DE 

ARGILAS, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que a Assembleia Municipal numa das suas últimas 

sessões tinha deliberado não dar o reconhecimento de interesse público para a desafectação da Reserva Ecológica 

Nacional à INARCE, exploração de argilas, S.A. mas dando indicações ao requerente para que, se este assim o 

entendesse, pudesse solicitar novamente o reconhecimento de interesse público para efeitos de desafectação da 

Reserva Ecológica Nacional. Informando que o requerente, em resposta à deliberação da Assembleia Municipal, 

respondendo que aceitava as condições que tinham sido colocadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 

excepto no que dizia respeito a faixa de protecção de 100m entre municípios, justificando que iriam fixar as faixas 

de acordo com o que decorria da lei, que definia as faixas de protecção de acordo com a profundidade da escavação. 

Considerando que lhe parecia justo, dado que o requerente aceitava todas as condições com excepção da faixa, mas 

mesmo nesse aspecto iriam cumprir o que estava definido na Lei, que a Assembleia Municipal reconheça o interesse 

público, para efeito de desafectação da Reserva Ecológica Nacional e que o fizesse nos mesmos termos que o 

requerente apresentava de faseamento, ou seja para um primeiro licenciamento de 4,4 hectares. ------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido anunciando a voto a favor do grupo municipal do PSD, considerou que o 

promotor ate estava a ser bons para concelho, pois teria ido para além das condições imposta pela Assembleia, 

justificando com facto do promotor se sujeitar a que a obra seja faseada em 4 fases e que cada vez que seja 

efectuado um licenciamento de cada fase pudesse ir novamente Assembleia Municipal para o reconhecimento 

interesse municipal. Alertou os serviços da Câmara Municipal para que durante a empreitada houvesse uma 

vigilância apertada, nomeadamente no que dizia respeito à delimitação física da obra e a sinalização. ------------------ 

------- O senhor deputado Rogério Simões antes da sua intervenção solicitou o esclarecimento sobre uma dúvida que 

tinha sobre o que significava a condição nº2 das sugestões para reapreciação da proposta apresentadas pelo grupo 



municipal do PSD e que consistia na “diminuição da profundidade de exploração prevista para menos de 10m”, pois 

considerava a proposta apresentada pelo promotor estava em contradição que a condição imposta. ------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que significava simplesmente que o licenciamento fosse 

da competência da Câmara Municipal, ou seja sempre que houvesse licenciamento com profundidades de 

exploração abaixo de 10m a competência era do Câmara Municipal e não da Direcção Geral de Economia, 

revertendo a taxas para o município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor deputado Rogério Simões percebendo o objectivo da condição, afirmou que a forma de como a 

proposta estava feita não reflectia isso, pois a proposta da empresa era escavar 10m depois mais 9m e mais 8m, ou 

seja ao todo uma escavação 28m, julgando que esta situação era um forma de contornar a legislação para poder 

integrar a classe 3 e poder ser da competência da Câmara Municipal o licenciamento e as respectivas taxas. 

Considerando que a proposta apresentada não respondia aquilo que foi os considerandos das condições apresentadas 

pela Assembleia Municipal, porque de facto quando lia, diminuição da profundidade de exploração prevista para 

menos de 10m, essa profundidade era profundidade absoluta e a profundidade absoluta apresentado pelo promotor 

andava na ordem dos 28m. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o que estava em causa era o reconhecimento de interesse 

municipal, ou não do primeiro licenciamento que eram 4,4 hectares e cuja profundidade era menos de 10m. ---------  

------- O senhor deputado Rogério Simões afirmou que um dos argumentos usados era que a proposta apresentava 

profundidades excessivas e que essas profundidades excessivas continuavam na presente proposta não de uma forma 

absoluta mas sim de uma forma faseada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que nesta questão havia rabo escondido com o gato de fora, 

justificando que o que estava em causa não era o licenciamento da pedreira mas sim o reconhecimento de utilidade 

pública municipal e para esta questão se tinha de olhar para a totalidade da proposta apresentada pelo requerente, e a 

proposta apresentada era no sentido de fazer determinada tipo de exploração e determinado tipo de buracos, 

considerando que o requerente não cumpriu o que o PSD tinha imposto, pois o PSD tinha proposto era que não 

queria buracos com menos de 10m de profundidade, não para o licenciamento mas sim para o reconhecimento de 

interesse municipal, e portanto o promotor a quem tinha sido fixado uma profundidade máxima de 10m estava a 

propor 28m. Afirmando que não havia fases seguintes para o reconhecimento de utilidade pública municipal, e que 

esse reconhecimento era do espaço e da área que tinha de ser desafectado e não da obra ou do buraco, considerou 

que quando se sabia à partida que se iria fazer mais do que tinha sido imposto pela Assembleia Municipal, estava-se 

apenas por causa de uma questão meramente economicista, a ter um rabo escondido com um gato de fora. ------------ 

------- A senhora deputada Catarina Oliveira constatou que estava a acontecer o que tinha previsto na Sessão onde 

tinha sido tratada esta questão, pois tinha sido dado um parecer pela Assembleia Municipal a propor uma serie de 

alterações e afinal agora as alterações não foram cumpridas mas a Assembleia quer reconhecer na mesma o interesse 

público municipal. Afirmando que não lhe parecia que as condições apresentada pelo PSD e que formam aprovadas 

na Assembleia Municipal estivesse a ser cumprida, pois uma profundidade inferior a 10m era muito diferente de 

uma profundidade de 28m. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido declarou que considerava que as condições impostas estavam a ser 

cumpridas, afirmando que o que estava proposto nas condições, pelo grupo municipal do PSD, era que o requerente 

não poderia fazer rebaixamentos com mais de 10m por licenciamento. ------------------------------------------------------- 



------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira insistiu que o que estava em causa não era o licenciamento, pois a 

Assembleia Municipal não ia aprovar nenhum licenciamento pois essa questão era da competência da Câmara 

Municipal. Aconselhou os deputados a lerem o que o PSD tinha proposto, não o que estava na cabeça das pessoas 

mas sim o que estava escrito e aprovado pelo PSD. Afirmando que não se iria discutir na Assembleia Municipal a 

utilidade publica para refundar. Reafirmando que a Assembleia Municipal deliberou sob proposta da Câmara 

Municipal e não aprovou a proposta inicial, havendo uma proposta do PSD que dizia que se viesse nova proposta 

com as condições indicadas a Assembleia aprovaria, a proposta do promotor não cumpria as condições e o PSD 

queria aprovar na mesma o reconhecimento de interesse municipal. ---------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o facto da Assembleia Municipal e a Câmara Municipal terem 

indicado ao requerente quais eram as condições que consideravam necessárias para ponderam para reconhecimento 

de interesse público municipal, ainda que assim fosse lembrando que tinha dito na apresentação do ponto que a 

contra proposta do requerente não cumpria com o ponto 4, da faixa de 100m entre municípios, portanto sendo 

irrelevante estar a falar-se da profundidade e em outras condições. Afirmando que o que estava em causa era muito 

simples que era ou a Assembleia Municipal reconhecia o interesse publico do projecto em concreto e condicionado a 

às condições que estavam propostas pelo requerente ou não reconhecia o interesse publico municipal. ----------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira lembrou que tinha votado contra o parecer dado pela Assembleia 

Municipal anterior, pois a Assembleia Municipal não dava pareceres e anunciando que iria votar contra a 

deliberação se esta fosse no sentido de reconhecer o interesse publico justificando a sua posição com o facto da 

proposta apresentada pelo requerente não cumprir os parâmetros que lhe tinham sido indicados pela Assembleia 

Municipal e que estavam aprovados em acta. -------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor deputado Rogério Simões lembrou que tinha havido uma serie de factores que tinham sido 

discutidos na ultima sessão, que contribuíram para que a proposta do PSD fosse cimentada, sendo que era evidente 

que era apenas uma sugestão e que na sua opinião, a empresa não ficava condicionada a fazer exactamente 

taxativamente tudo o que estava previsto nas condições, mas não deixou de afirmar que com o volume de escavado 

apresentado pela empresa alguns dos pressupostos não iriam ser satisfeitos. Explicando que o volume do explorado, 

admitindo as fases e as profundidades apresentadas pela empresa, acarretava questões ambientais, questões de 

cargas e descargas assim como da pavimentação da estradas utilizadas que estiveram um pouco na base das 

condições apresentadas pelo grupo municipal do PSD, revelando que era sua convicção que a profundidade máxima 

absoluta permitida era de 10m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que uma das condições que constava na proposta do PSD o 

requerente devia apresentar uma proposta onde conduzisse o mínimo possível, o transporte dos inertes nas estradas 

do município de Vagos e a o que estava na contra proposta do requerente era que quando os camiões saíam da 

exploração e entravam na estrada municipal 331 o fazia em Oliveira do Bairro, ficando as questões do tráfego e da 

pavimentação a partida eliminadas. Afirmando que na altura do licenciamento a Câmara Municipal iria ter em 

consideração aquilo que a Assembleia Municipal tinha decidido e os compromissos que o requerente tinha aceitado.  

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira solicitou ao senhor Presidente da Assembleia Municipal que fosse lida 

a proposta do PSD que tinha sido aceite pela Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2010. ------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara leu a proposta, após autorização dada pelo Presidente da Assembleia. ---------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira após leitura da proposta reafirmou que na proposta do requerente não 

estava cumprido o ponto 2 da proposta do PSD, no que dizia respeito a profundidade da exploração. ------------------ 



------- O senhor deputado Joaquim Plácido defendeu que em termos de acompanhamento por parte da fiscalização e 

em termo de segurança era completamente diferente autorizar faseamento de 10m era completamente diferente que 

autorizar um rebaixamento de 28m. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu, que não sendo jurista, considerava que a proposta que tinha 

sido aprovada na Sessão de 26 de Fevereiro da Assembleia Municipal não vinculava a proposta apresentada na 

presente Sessão. Afirmando que o que estava em causa era uma proposta concreta para discutir, considerando que 

não valia a pena estar-se a extrapolar para a decisão tomada na Sessão anterior porque não se ia chegar a conclusão 

nenhuma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A senhora Catarina Oliveira considerou que esta questão não dignificava a Assembleia Municipal de Vagos. - 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira concordou com a senhora deputada Catarina Oliveira e reforçou que 

esta questão não dignificava a Assembleia Municipal de Vagos e o seu funcionamento. Afirmando mais uma vez 

que iria votar contra porque o proposta apresentada não cumpria os ditames da proposta do PSD aprovada 

oportunamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor Presidente da Câmara declarou que se a Assembleia Municipal não estava a ser dignificada não era 

por culpa da bancada do PSD. Reafirmando que a Assembleia Municipal era soberana para reapreciar a sua própria 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o reconhecimento do interesse municipal. ----------------- 

------- Realizada a votação, foi aprovado com 18 votos a favor e sete votos contra, o reconhecimento do interesse 

público municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira apresentou oralmente uma declaração de voto que consistia em: “ Os 

elementos do grupo municipal Vagos Primeiro que votaram contra fizeram-no porque entendem que a proposta 

apresentada pelo requerente não respeita as vaias que lhe foram propostas e impostas pela proposta do PSD 

aprovada oportunamente nesta Assembleia Municipal. Sendo estas a circunstâncias que os levaram a votar contra 

sem terem de fazer outro tipo de considerações. ”--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------PONTO SEIS – MAPA DO PESSOAL – 1ª ALTERAÇÃO. -------------------------------- 
------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara lembrando que em Abril tinha sido aprovado o orçamento, o plano de 

actividades e o mapa do pessoal e em Maio tinha sido aprovado o novo organigrama que implicitamente alterava o 

mapa de pessoal aprovado aquando do orçamento, tratando-se este ponto de rectificar e harmonizar o mapa do 

pessoal de acordo com o que tinha sido deliberado pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a 1ª alteração ao mapa de pessoal. -------------------------- 

------- Realizada a votação, a 1ª alteração ao mapa de pessoal foi aprovada com 22 votos a favor e 3 Abstenções. ----- 

----------Não havendo público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda secretária 

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

----------De imediato a Segunda Secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Presidente da Assembleia 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 


