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ATA Nº22 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 28 de 

junho de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, no 

salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob 

a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos senhores Paulo Alexandre 

Pinho dos Santos e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: ----------------- 

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

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

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

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

------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------PONTO DOIS – ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL; -------------------------------------------------------- 

------PONTO TRÊS – PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CEDÊNCIA DE POSIÇÃO 

CONTRATUAL ADQUIRIDA POR ARTHUR KADIMA – NZUJI E ARLINDO NEVES – LOTES 3 A 29 E 

32 A 45 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº1/94 DE 10 DE OUTUBRO DO PLANO DE PORMENOR 

DA BOA HORA FLORESTA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------PONTO QUATRO – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ), PARA CONSTITUIÇÃO DO NOVO 

MANDATO, PARA O BIÉNIO 2012-2014, TAL COMO DESIGNA A LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO, 

ALÍNEA I), DO ART.º 17º; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------PONTO CINCO – LEI Nº 22/2012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – PRONUNCIA. --------------------- 

-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção.  

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilherme Freire Pereira, Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, e Sérgio Manuel da Silva Freire, eleitos 

na lista do Movimento VAGOS Primeiro; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, Tony 

Richard Almeida, Carlos Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço, André de 

Jesus Pinho e Francisco José Ferreira São Marcos eleitos na lista do Partido Social Democrata; ----------- 

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

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

Angeão; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; 

João Carlos Regalado Loureiro, Soza, Maria Fernanda Oliveira, Ouca e Dulcínia Martins Sereno, Santo 

André de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhores Rui Neto, 

Silvério Rua, Paulo Ricardo Moreira e Susana Maria da Costa Reis, em substituição de Joaquim António 

Pires Plácido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

representado por António Bodas e Manuel Marcelino Manangão representado por José António Ferreira.   

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

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

Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

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

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação as atas das sessões de 13 e 27 

de abril de 2012. A ata referente à sessão de 13 de abril foi aprovada com duas abstenções. 

Relativamente à ata da sessão de 27 de abril ficou para aprovação numa próxima sessão, a pedido de 

alguns deputados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

30 de abril e 28 de junho de 2012 e informou de que, apenas, há a salientar a convocatória do 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Relativamente a esta convocatória 

informou de que a mesma chegou à mesa da assembleia já depois de ser enviada a convocatória para 

esta sessão, portanto não foi possível introduzi-la na ordem de trabalhos. O referido congresso vai 

decorrer no dia 29 de setembro, coincidindo com a mesma semana da sessão ordinária da assembleia 

municipal de setembro logo não será possível fazer a indicação, nessa assembleia, do representante das 

juntas de freguesia. Assim sendo, o senhor presidente da assembleia propôs que se mantivessem os 

mesmos representantes das juntas de freguesia que foram eleitos para o último congresso, a presidente 

de junta de Santo André, senhora Dulcínia Sereno, como efetiva e o presidente da junta de freguesia de 

Santa Catarina, senhor Cláudio curto, como suplente. A proposta foi submetida a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------Para efeito do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 

regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas pela senhora deputada Leane Silva Leite, às 

sessões realizadas nos dias 30/12/2011, 27/01/2012, 29/02/2012, 13/04/2012 e 27/04/2012 e a falta 

dada, hoje, pelo senhor deputado Manuel Marcelino Manangão. ------------------------------------------------------ 

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

------ Entretanto, e quando eram cerca das 18h 45m deram entrada na sala os senhores deputados 

Albano Gonçalves e Maria Fernanda Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins. Começou por deixar um voto de 

agradecimento público, pessoal e em nome do grupo municipal do PSD, ao professor Paulo Pimentel 

pelos seis anos, três mandatos, à frente da Comissão de Proteção de crianças e Jovens (CPCJ), pelo 

excelente trabalho e pela dedicação. Seguidamente questionou o senhor presidente da câmara sobre 

vários assuntos. O primeiro assunto prende-se com a realização do Europeu de futebol, ainda a 

decorrer, em que os municípios à volta disponibilizaram um lugar onde a população se pudesse juntar 

assistir aos jogos, principalmente aos de Portugal e o município de Vagos não preparou nada. A 

população vaguense tem questionado e o senhor deputado gostaria de saber qual foi o motivo para 

poder esclarecer quem o abordou. Outra questão, e em consequência da última assembleia, que 

pretende ver esclarecida tem a ver com as contas da câmara municipal e saber qual o ponto de situação 

em relação a algumas questões tais como: a lei dos compromissos e os pagamentos em atraso, o plano 

de apoio à economia local, o processo de empréstimo às autarquias, quais as medidas que a câmara já 

estudou e que está a pensar aplicar, se é que está a pensar aplicar, e quais as consequências para a 

população caso haja adesão a este plano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que neste momento as 

pessoas não têm condições para ver televisão, isto é, este processo da Televisão Digital Terrestre (TDT) 

foi vergonhoso em muitos aspetos e não trouxe nada de positivo para a população. Aliás, a população 

viu-se a gastar mais dinheiro a investir em equipamentos para ficar na situação em que ficou, isto é sem 

poder ver televisão porque não têm sinal. Vagos tem um número de população envelhecida bastante 

razoável e este meio de comunicação social acaba por ser a única companhia. O que o senhor deputado 

pretende com esta intervenção é solicitar à câmara, visto considerar ser a via mais correta e viável, que 

enderece uma queixa à ANACOM a manifestar a gravidade da situação. ------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para completar a intervenção do 

senhor deputado Juan Carlos Martins relativamente à questão da CPCJ. É evidente que o presidente da 

CPCJ é sempre uma figura importante mas há um outro grupo de pessoas que o acompanharam, e que 

também trabalharam em prol desta comissão, e daí o reconhecimento para todos quantos fizeram parte 

deste grupo de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado André Pinho e questionou o senhor 

presidente da câmara relativamente ao parecer que ficou de apresentar sobre as questões relacionadas 

com a MAISVAGOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E quando eram cerca das 18h 50m deu entrada na sala o senhor deputado João Carlos Loureiro. --- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara para esclarecer as questões colocadas 

pelos senhores deputados e começou por referir que a câmara está solidária com o voto de louvor a todo 

o trabalho desenvolvido, com resultados, à CPCJ na pessoa do senhor presidente Paulo Pimentel. 

Relativamente à questão do euro 2012 a câmara municipal ponderou, tal como o fez com o Euro 2004 e 

com o Mundial 2010, arranjar um local onde a população se pudesse juntar para assistir aos jogos. 

Contudo, em 2004 e 2010 a exibição pública correu tão mal, por razões alheias à câmara municipal, que 

decidiu-se não o fazer. Entretanto, a câmara municipal entendeu que mediante a situação que o país 

atravessa seria interessante não organizar eventos públicos permitindo aos comerciantes locais terem a 
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procura dos munícipes que por causa dos problemas da TDT, ou por vontade própria de assistir em 

conjunto com outros aos jogos, não poderiam aceder aos jogos e se deslocassem aos estabelecimentos 

comercias. Quanto à lei dos compromissos está-se, neste momento, a ponderar, sabendo quais são as 

possibilidades. A câmara de Vagos não está no lote daqueles municípios que terão uma aplicação mais 

restritiva da lei e sim no lote daqueles que já têm possibilidade de apresentar um plano com medidas 

com alguma flexibilidade. Entretanto, já foram discutidas, técnica e politicamente, algumas propostas a 

elaborar que devem estar contidas nesse plano mas, como é óbvio, aguarda-se toda a documentação 

necessária para proceder à definição objetiva e final do plano e ter-se, também, a noção, em contacto 

com outros municípios e com a Associação Nacional de Municípios, de qual será a vontade das 

entidades que vão aprovar o plano e qual o grau de vinculação ou de flexibilidade desse próprio plano. A 

autarquia fará tudo para apresentar um plano cuja flexibilidade permita não onerar naquilo que é 

excessivo ao executivo municipal, porque o plano poderá vigorar no mínimo pelo prazo de amortização 

do empréstimo de consolidação e a intenção da câmara é, obviamente, não vincular os executivos 

municipais posteriores a medidas que tornem impossível ou insuportável em algumas áreas a ação 

política futura. Concluindo, a grande preocupação é consolidar o passivo acorrendo às virtudes da 

consolidação orçamental e do programa de apoio mas, ao mesmo tempo, não onerar de forma radical ou 

excessiva a ação de futuros executivos municipais que poderão no âmbito do mesmo tomar medidas, 

dentro daquelas que lá estão previstas, de subida ou descida de maior ou menor gravidade de cada uma 

das medidas que lá serão propostas. Tudo isto está em sede de maturação e o executivo não se irá 

precipitar, apesar da lei prever prazos bastante apertados: vinte dias para elaborar, aprovar na câmara 

municipal, submeter à autorização da assembleia municipal e remeter para as entidades que o vão 

aprovar não é nada fácil de cumprir e por isso é que já se está, neste momento, a equacionar um 

conjunto de medidas, mesmo sem o suporte base de apoio que existe para elaboração do plano. Quanto 

à questão da TDT já foi objeto de deliberação na câmara municipal, ou seja, houve uma reunião pública 

da câmara municipal onde um conjunto de munícipes residentes na Gafanha da Boa Hora apresentou 

um abaixo-assinado que era exaustivo e que focava todos os problemas associados à TDT. Nessa altura 

a câmara municipal solidarizou-se e subscreveu aquilo que era a petição dessas pessoas, porque o 

documento era bastante claro e a câmara identificava-se com o mesmo, e já o remeteu para um conjunto 

de entidades onde se incluía a ANACOM. Como é óbvio uma das preocupações refletidas nesse 

documento era indiretamente o Governo estar a empurrar os telespetadores para a Portugal Telecom 

(PT), para o canal MEO, e esse foi um dos grandes argumentos invocados na petição e que se 

transformou numa consequência da adesão à TDT. Relativamente aos pareceres que vieram da CCDR, 

sobre todas as questões aqui colocadas na assembleia municipal sobre a MAIS VAGOS e sobre a 

participação dos políticos na gestão e na vida desta empresa, ainda não está elaborado o relatório final, 

sendo certo que o primeiro parecer da CCDR foi prontamente acolhido em todas as suas vertentes e o 

presidente da câmara adotou de imediato esse parecer. Aliás, esse parecer não era muito diferente, para 

não dizer igual, aquilo que foi o parecer do jurista contactado pela câmara municipal para aquela 

problemática e portanto está desde a primeira hora a ser implementado. Contudo, já tinha havido uma 

medida cautelar na altura em que a questão foi suscitada e portanto tudo isso foi tratado com o devido 
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cuidado. Quanto ao segundo parecer, face à jurisprudência, é de discordar, ou seja, que não é de acatar. 

O primeiro parecer referia-se à caracterização da participação do presidente da câmara municipal nos 

órgãos sociais da MAIS VAGOS, ou no conselho de administração, e não é considerada atividade 

privada e portanto não há acumulação com atividade privada, uma vez que, ele exerce em nome e 

representação do município de Vagos. No caso do segundo parecer, sobre a participação do presidente 

da câmara em deliberações sobre assuntos da MAIS VAGOS, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

administrativo diz uma coisa e o parecer da CCDR diz outra, sendo que este último contradiz o primeiro. 

O primeiro reconhece que a empresa MAIS VAGOS é uma empresa de interesse público, pois só o 

sendo é que o município podia participar do seu objeto social e do seu capital social. Portanto, há aqui 

um conflito entre os dois pareceres que o senhor presidente tentará esclarecer com a CCDR mas, em 

setembro, será apresentado um relatório sobre tudo e com a questão já devidamente esclarecida. --------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís para solicitar ao senhor 

presidente da assembleia municipal ou ao senhor presidente da câmara, se o quiser fazer diretamente, 

que lhe fizessem chegar, conforme prometido, os pareceres e o pedido dos pareceres. ------------------------ 

------ Voltou a usar da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para colocar uma pergunta 

relativamente às fontes situadas na rua que vai dar à praia da Vagueira e que estão ligeiramente em 

cima da estrada. O senhor deputado teve conhecimento que houve uma negociação com os terrenos e 

havia sido combinado mudarem os lavadouros, mas a verdade é que estes continuam em cima da 

estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ De seguida usou da palavra o senhor presidente da câmara para responder à questão colocada 

pelo senhor deputado Juan Carlos e esclareceu que os lavadouros continuam no sítio onde estão porque 

as negociações ainda não foram concluídas. Aquilo que numa primeira forma parecia ser apenas de um 

proprietário era de três titulares e não houve, até agora, uma conclusão das várias negociações que 

existiram e tudo isto porque, e apesar dos coproprietários terem formalmente chegado a acordo entre 

eles, ainda não foi redigido um documento que transpareça esse acordo entre coproprietários, ou seja, 

um prédio são três prédios e portanto falta, ao acordo que existe entre o proprietário da parte do prédio 

onde está a nova fonte, obter um acordo com os seus coproprietários da totalidade restante do prédio. 

Por tudo isto, enquanto não houver na câmara municipal esse acordo entre coproprietários a câmara não 

pode dar andamento à obra. A câmara municipal podia, sem dúvida alguma, demolir o fontanário, 

contudo foi uma questão de princípio da parte do senhor presidente demolir algo depois de ter liberto o 

direito ou a possibilidade de levar a nova fonte até ao fim. Enquanto esse acordo entre coproprietários 

não estiver na câmara não se deve tomar uma decisão de demolir os lavadouros existentes. ---------------- 

------ Interveio o senhor deputado Juan Carlos para perguntar se além do problema que já se tinha 

passou-se a ter outro, atendendo a que se fez uns lavadouros sem esse tal acordo existir ainda. ----------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara confirmou que sim, ou seja, iniciou-se a obra sem esse 

tal acordo escrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O senhor Juan Carlos questionou, então se a câmara municipal está a tentar resolver a situação ou 

vai ficar com dois problemas quando só existia um. ----------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da câmara esclareceu que a câmara municipal tem estado a tentar negociar e 

chegar a acordo, desde que tomou conhecimento por oposição de um coproprietário de que aquele 

terreno que a junta de freguesia tinha “atestado” de que era um baldio, que era uma zona comum, um 

terreno comum, e foi isso que fez com que a câmara municipal entrasse daquela forma ostensiva dentro 

daquilo que depois se veio a revelar propriedade privada. O que foi dito na altura ao senhor presidente 

da câmara pelo presidente da junta da altura é que aquele terreno era comum, uma espécie de baldio, e 

por isso é que se iniciou a construção do novo fontenário e o alargamento da própria via e a construção 

de muros para demolir depois o fontenário antigo. Foi durante a execução, já a ocupação ia longe, que o 

coproprietário, na altura proprietário, representado pela sua advogada veio embargar as obras sob pena 

de avançar para uma ação judicial e a câmara rapidamente cancelou a obra. Depois de se chegar a 

acordo com o proprietário percebeu-se que não era o proprietário mas sim o coproprietário e os 

coproprietários vieram dizer que também queriam fazer parte do acordo, porque o acordo afeta a 

copropriedade e está-se até hoje a aguardar que o conjunto dos coproprietários, que já estiveram 

reunidos duas vezes com o presidente da câmara, chegue a um documento consensual que lhes permita 

apresentar uma proposta à câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para perguntar quando é que foi feito 

o envio do tal abaixo-assinado para a ANACOM e se não seria melhor reforçar, uma vez que, o problema 

não é só na Gafanha da Boa Hora mas no concelho todo e não se pode estar à espera que todas as 

freguesias apresentem abaixo-assinados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente informou de que, de momento, não tem presente a data em que foi remetido o 

documento mas serão enviados ao senhor deputado cópia dos ofícios endereçados à ANACOM. ---------- 

 ------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

 ------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 25 de abril e 27 de junho de 2012.-------------------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de junho de 2012, bem como os processos 

pendentes em tribunal, em que o município de Vagos é parte e que envolvam eventual responsabilidade 

financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para solicitar que o esclarecem 

qual o tipo de apoio dado pela câmara nos eventos e atividades culturais e desportivas, porque nesta 

informação não especificam. Já foi várias vezes solicitado neste assembleia que descriminassem melhor 

o tipo de apoio dado às atividades e o senhor deputado queria saber, concretamente, em relação ao 

torneio de formação do futebol clube vaguense e ao torneio de formação da ADV que tipo de apoio é que 

a câmara prestou a estas duas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que finalmente terão 

sido aprovadas as contas da sociedade de utilidade pública, Sociedade Anónima MAIS VAGOS, já foram 

a sessão pública da câmara municipal e é de lamentar que não seja dado conhecimento ao órgão 

deliberativo do município, a assembleia municipal, das contas dessa entidade que em determinadas 

circunstâncias podem até levar para efeitos de incumprimento do endividamento. Portanto, era de todo o 
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interesse, e provavelmente até uma obrigação legal do município, dar conta dos resultados das contas 

desta empresa que é detida a 49% pelo município mas não veio nesta informação e foi uma situação que 

ocorreu entre a última assembleia municipal e esta e por isso fazia todo o sentido que aqui estivesse. ---- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor presidente da câmara e esclareceu que não há nenhum 

problema em dar a conhecer à assembleia municipal as contas da empresa MAIS VAGOS, ainda que 

elas não tenham repercussão financeira nas contas da câmara municipal. Se tivesse, como é óbvio, 

teriam que vir aqui a conhecimento e, portanto, como não há nenhum problema com esse aspeto e tal 

como disse o senhor deputado pode não ser uma obrigação legal mas é uma obrigação no mínimo 

política. Assim sendo, a câmara municipal remeterá, para conhecimento dos senhores deputados, as 

contas da MAIS VAGOS, que foram cumprindo a lei. --------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor vereador Silvério Regalado para responder à questão 

colocada pelo senhor deputado Juan Carlos Martins. O apoio prestado pela câmara aquelas duas 

atividades foi a cedência de instalações. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 19 de junho de 

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

------PONTO DOIS – ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL; -------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues. ------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, ausentou-se da sala o senhor deputado Jorge Luís Oliveira não participando na votação 

do ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor vereador Marco Domingues informou de que esta alteração decorreu de uma formalidade 

introduzida pela lei 12-A/2008 a propósito da mobilidade inter-categorias. Não pretende estender, fazer 

sair ou entrar lugares novos, portanto é uma mobilidade dentro daqueles lugares que já existem dentro 

da câmara municipal mas havendo um parecer da CCDR em que obriga a que haja este formalismo a 

câmara teve de trazer ao conhecimento da assembleia municipal esta alteração. Esta é apenas a 

mudança de pessoas que já estão dentro da câmara municipal que deixam de executar uma função e 

passam a executar outra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 19 de junho de 2012, à discussão 

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

------PONTO TRÊS – PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CEDÊNCIA DE POSIÇÃO 

CONTRATUAL ADQUIRIDA POR ARTHUR KADIMA – NZUJI E ARLINDO NEVES – LOTES 3 A 29 E 

32 A 45 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº1/94 DE 10 DE OUTUBRO DO PLANO DE PORMENOR 

DA BOA HORA FLORESTA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, deu entrada na sala o senhor deputado Jorge Luís Oliveira. -------------------------------------- 
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------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara. Assim sendo, referiu que em 27 de novembro 

de 2009 a assembleia municipal autorizou, nas condições em que autorizou, a venda pelo preço de 1,3 

milhões de euros um conjunto de lotes do plano pormenor Boa Hora floresta que viriam depois a ser 

alterados de acordo com as condições propostas pelo requerente e obviamente aceites pela câmara 

municipal e pela assembleia municipal. Entretanto, foi efetuada a alteração ao plano de pormenor e 

aprovada aqui, na assembleia municipal, foi aprovado e alterado o loteamento e registada a respetiva 

alteração e, em função daquilo que era a proposta dos requerentes iniciais, foi-lhes dado a conhecer, 

verbalmente, por e-mail e por carta registada, os documentos necessários para a instrução da escritura 

para se efetuar a marcação e a outorga da mesma. O que é certo é que apesar dessas diligências, e isto 

sempre assente na boa fé, e partindo do pressuposto que existe boa fé de todos neste processo, foi 

aceite a saída de uma das proponentes iniciais, que deixou de participar nas reuniões, e houve imensas 

reuniões na câmara municipal entre o presidente da câmara municipal, os técnicos da câmara municipal 

e os proponentes, e a câmara foi informada que a senhora Maria da Conceição se havia desinteressado 

logo quase de início deste negócio. Não foram explicadas as razões da sua saída, e não eram relevantes 

para a câmara as mesmas e a posição da senhora neste processo, sendo certo que a pessoa que 

sempre titulou o interesse em outorgar a escritura foi o senhor Artur Kadima-Nzuji. Chegados a um 

ponto, e depois de várias vezes questionado sobre a outorga desta escritura, chegou-se à conclusão que 

o financiamento teria que ser adquirido pelo promotor e depois de várias diligências, por parte do 

promotor, ele obteve esta solução para efeitos de financiamento da aquisição dos lotes, ou seja, a 

aquisição por uma sociedade financeira estrangeira e depois disso a obtenção de financiamento para 

desenvolvimento do projeto. Face a esta comunicação o senhor presidente entendeu, tal como já havia 

entendido a assembleia municipal, salvaguardar os interesses do município dizendo que só se aceitaria 

outorgar contrato de compra e venda com outra instituição se a mesma cumprisse aquilo que havia sido 

a deliberação inicial da assembleia municipal e que não foi cumprida pelos promotores iniciais que foi a 

apresentação de garantia bancária e seguro caução ou outra qualquer forma para a outorga do negócio 

com o início do processo da alteração do plano. Obviamente, esta situação foi apresentada à entidade 

que financia, que a câmara desconhece, uma vez que, não é uma entidade nacional, é uma entidade 

francesa, e esta decidiu aceitar as condições de emitir garantia bancária após a autorização, ou não, da 

assembleia municipal para o negócio. Face a algumas dúvidas de pormenor manifestadas na reunião da 

câmara municipal foi pedido um parecer ao senhor jurista sobre essas dúvidas e que são aquelas que 

constam da proposta da câmara municipal. As dúvidas solicitadas à divisão jurídica: a emissão de 

parecer para efeitos de clarificação em sede de assembleia municipal sobre a questão da aquisição ou 

não de direitos sobre a presente alienação por parte dos promotores iniciais Arlindo e Jesus 

Construtores Lda. e Maria da Conceição Canhoto face à deliberação da assembleia municipal de 27 de 

novembro de 2009; emissão de parecer sobre a idoneidade dos documentos apresentados pelos ora 

requerentes para justificar a futura e eventual autorização da assembleia municipal sobre os termos da 

minuta de garantia bancária no que toca à proteção da posição contratual do município de Vagos no 

negócio. Sobre este pedido de parecer pronunciou-se o senhor jurista nos termos que passou a 

comunicar à assembleia municipal. “Cumpre informar que por documento entrado no Município de Vagos 
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em 20 de Outubro de 2009, Artur K. Kadima-Nzuji, em representação da sociedade comercial 

denominada “ Kadima & Partners SA “, Arlindo das Neves em representação de Arlindo & Jesus 

Construções Ld.ª e Maria da Conceição Coelho do Carmo Canhoto, fizeram uma proposta de aquisição 

à Câmara Municipal de Vagos de um conjunto de lotes sito na denominada “ Dunas de Mira e Gafanha “, 

com uma área de 89 280 m2, localizada no Plano de Pormenor citado. Tal aquisição tinha como objetivo 

a criação de uma Urbanização Sénior. Para que tal viesse a acontecer impunham um conjunto de 

condições que conduziam à necessidade de se proceder a uma série de alterações ao Plano de 

Pormenor existente para a zona em causa. O preço proposto era de 1 300 000,00 Euros (Um milhão e 

trezentos mil euros). O assunto foi presente a reunião de câmara, e com base no parecer do Exmo. Sr. 

Dr. Laerte Macedo Pinto e do ora signatário, nos termos da alínea i) do número 2 do artigo 53º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tal questão, 

alienação de terrenos municipais sem prévio concurso público por ajuste direto aos proponentes, tinha 

de ser submetida à Assembleia Municipal, no sentido de se obter autorização desta, para a respetiva 

alienação. Tal autorização veio a acontecer, por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de 

Novembro de 2009. Contudo, tal autorização foi sujeita a condições, conforme consta na citada 

deliberação, e que foram devidamente notificadas aos três proponentes. Anote-se que, uma das 

condições impostas pela Assembleia Municipal, para se proceder à alienação dos terrenos em causa, 

era que os proponentes deveriam “ prestar garantia junto dos serviços da Câmara Municipal no momento 

em que se verifique o início do procedimento de alteração do Plano de Pormenor Boa Hora / Floresta”. O 

Município procedeu às alterações do Plano de Pormenor, conforme o exigido pelos proponentes, o que 

veio a ser publicado em Diário da República. Todavia, verificou-se que os proponentes não prestaram 

qualquer garantia, conforme o estipulado na deliberação da Assembleia Municipal. Posteriormente, o 

Município notificou 2 dos três proponentes, não consta qualquer notificação à proponente Maria da 

Conceição Coelho do Carmo Canhoto, que o procedimento de alteração do Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa Hora/floresta se achava concluído bem como a consequente alteração de inscrições 

matriciais e descrições prediais e registo de lotes. Mais informou que o prazo previsto na proposta para a 

conclusão do processo de financiamento dos proponentes se achava ultrapassado e notificou-os para no 

prazo de 30 dias seguidos remeterem à Câmara Municipal os documentos necessários à instrução da 

competente escritura. Os proponentes Arlindo & Jesus, Construções Ldª e Artur K. Kadima- Nzuji foram 

notificados por cartas expedidas a 6 de Outubro de 2011. Quanto ao que é solicitado ao ora signatário, 

sou de parecer que o que a Assembleia Municipal permitiu e concedeu foi somente autorizar a Câmara 

Municipal a alienar os terrenos em questão, e nada mais, ainda que com condições. Quanto aos direitos 

adquiridos pelos 3 proponentes, afigura-se-me que estes ao não cumprirem com uma das condições 

impostas pela Assembleia Municipal, nomeadamente a não prestação da garantia junto dos serviços da 

Câmara Municipal, aquando do início do procedimento de alteração do Plano de Pormenor, do qual 

tiveram conhecimento, por várias formas, não adquiriram quaisquer direitos ou expetativas. Por outro 

lado, tendo o processo prosseguido relativamente a dois deles e devido ao facto de não terem enviado 

os documentos exigidos pela Câmara Municipal para se celebrar a escritura em causa, confirmou-se o 

desinteresse manifestado aquando no não cumprimento da condição imposta pela Assembleia 
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Municipal. Quanto à minuta bancária agora apresentada, a mesma afigura-se-me correta e por forma a 

garantir a posição contratual do município. Quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo 

novo proponente (credit en region) podemos dizer que formalmente constituem uma proposta, não se 

podendo aferir da idoneidade do seu conteúdo e da credibilidade do proponente. Tal facto, só será 

verificado cumprida que seja, pelo proponente, da condição imposta da deliberação da Câmara 

Municipal: junção de garantia bancária, conforme a minuta junta e aprovada. É o que me cumpre 

informar”. Portanto, face a isto cumpre à assembleia municipal, hoje, autorizar ou não a alienação destes 

lotes, por este preço, a esta entidade e espera-se que na condição que a câmara municipal propõe e que 

o senhor presidente passou a ler: “na condição de entregar na câmara municipal no prazo de trinta dias 

após a autorização da assembleia municipal garantia bancária emitida por Banco Nacional ou 

Estrangeiro licenciado pelo Banco de Portugal ou reconhecida por instituição bancária portuguesa ou 

licenciada pelo Banco de Portugal redigida nos termos propostos em minuta anexa e nas condições dela 

constante”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que não é fácil tomar 

uma decisão e nem sequer dar uma opinião quando, em cima do acontecimento, se tem conhecimento 

de um parecer jurídico que não se leu e não se estudou, só se ouviu ler. Este parecer vem 

completamente ao encontro daquilo que se pensava em relação aos documentos e em relação à posição 

contratual. O que está na ordem trabalhos é a autorização para ceder a posição contratual de alguém, 

posição essa que não existe porque não há nenhum contrato nem foram cumpridas formalidades 

nenhumas para que houvesse contrato. O senhor deputado lembrou que em 2009 esta questão foi posta 

em causa, por ele próprio, e continua a por em causa enquanto não tiver prova em contrário a 

idoneidade da própria questão e a idoneidade dos documentos que foram presentes. Nenhum dos 

presentes, exceto a câmara municipal, conhece o senhor que é o primeiro subscritor mas a haver 

posição contratual era de três pessoas, porque foram três pessoas que pediram à câmara municipal para 

vender. Não se segurou nada e se é verdade que eles não prestaram a caução também é verdade que 

não lhe foi pedido. O que ficou prometido em sessão da assembleia municipal é que no início do ano 

2010 vinham aqui para serem aprovadas, pela assembleia municipal, as condições de venda e 

provavelmente a minuta do contrato de promessa de compra e venda. Se quiserem aceder à ata da 

sessão de dezembro de 2009 está lá tudo incluindo esse compromisso da câmara. Entretanto, passou 

2010, 2011 e está-se a meio de 2012 e aparecem uns documentos cuja idoneidade tem de ser 

claramente questionada: o cabeçalho do documento da entidade de crédito diverge completamente do 

cabeçalho usado por aquela instituição, não tem nenhum símbolo, nenhum sinal; tem o nome da 

empresa que pode ser feito em qualquer computador; se verificarem o que tem junto à assinatura da 

pessoa não tem um carimbo, é uma coisa feita a computador igual ao cabeçalho da outra carta. Assim 

sendo, tudo isto deixa muitas dúvidas como deixou sempre, desde 2009, e portanto a câmara está aqui 

com algumas cautelas a pedir documentos credíveis e comprovativos de que se caucione determinado 

negócio. Não peçam é à assembleia municipal para caucionar ou para aprovar, nesta sessão, uma 

posição contratual que não existe. Para tal deve existir um ponto na ordem de trabalhos em que a 

câmara municipal apresente, à assembleia municipal, um contrato de promessa de compra e venda onde 
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estejam explícitas as condições de venda. O senhor deputado entende que seria melhor delibera-se, 

hoje aqui, revogar a decisão tomada em 2009, embora juridicamente não haja necessidade, e a câmara 

solicitar à assembleia que aprove as condições para uma venda. Já foram aprovadas questões em 1990 

que trouxeram imensos problemas a este município e que fazem este próprio executivo estar com 

dificuldades nas dívidas que tem em consequência dos erros do passado. Não se cometam mais erros 

para o futuro nem se faça nada que passe a vida a ser, de alguma forma, um erro e a penalizar mais o 

município. É essa a proposta feita pelo grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro, ou seja, que não 

se vote nada aqui hoje e agora sobre esta matéria que não seja tomar a decisão de dizer à câmara se 

quer vender, seja o que for, em que circunstância for, que traga aqui as condições e a assembleia 

pronunciar-se-á. A câmara que apresente uma solução para poder vender, mas vender de forma a que 

esta receba o dinheiro e quem compra possa fazer aquilo que lá quer fazer e ganhe o seu dinheiro que 

tem todo o direito para isso. É tempo de se pensar no futuro tendo em conta aquilo que está a ser a 

dificuldade do presente por causa do que se fez no passado. ------------------------------------------------ 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e questionou se, para 

além do que é dito no parecer, existe algum documento formal no processo em como o terceiro 

outorgante desistiu da sua posição no negócio. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e solicitou ao senhor 

presidente da mesa que fosse feito um pequeno intervalo para poder falar, uns momentos, com o senhor 

presidente da câmara e com o líder do grupo municipal Movimento Vagos Primeiro relativamente a este 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O senhor presidente da mesa informou de que caso ninguém se oponha suspenderá a sessão pelo 

tempo que acharem conveniente para esclarecer a questão. Ninguém se opôs e, quando eram cerca das 

19h 27m a sessão foi suspensa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pelas 19h 44m retomaram-se os trabalhos. ------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da mesa deu a palavra ao senhor deputado Juan Carlos para ele informar os 

presentes do resultado da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Juan Carlos Martins informou os presentes de que em conjunto com o grupo 

municipal do movimento Vagos Primeiro e o senhor presidente da câmara chegaram a um consenso e a 

uma proposta conjunta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Com o consenso das duas bancadas da assembleia municipal a proposta de deliberação conjunta 

foi apresentada pelo senhor presidente da câmara. Assim sendo referiu que “em nome das bancadas da 

assembleia municipal eu proponho que se delibere nos termos seguintes: a assembleia municipal 

delibera, presumo que por unanimidade, não reconhecer a aquisição de quaisquer direitos aos 

proponentes e aguardar que o novo proponente entregue na câmara municipal a proposta original”.-------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Francisco São Marcos e informou de que não está 

no processo nenhuma informação de que a senhora Maria da Conceição teria desistido da proposta e a 

câmara devia ter algum cuidado e acautelar essa situação. Deveria solicitar à pessoa em questão que 

venha ao processo desistir como proponente ou a câmara ter de lhe dar a ela a possibilidade de vir 
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prestar a garantia. Pelos vistos esta situação passou um bocado ao lado de todo o processo mas ao 

senhor deputado parece-lhe um ponto a ser perigoso se não for tido em consideração. ------------------------ 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a proposta de deliberação 

conjunta das bancadas da assembleia municipal tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------- 

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

ordem de trabalhos, à discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ), PARA CONSTITUIÇÂO DO NOVO 

MANDATO, PARA O BIÉNIO 2012-2014, TAL COMO DESIGNA A LEI 147/99 DE 1 DE SETEMBRO, 

ALÍNEA I), DO ART.º 17º; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da assembleia municipal e informou os presentes de que 

estava convidado a estar presente nesta sessão o professor Paulo Pimentel, presidente cessante da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), para falar daquilo que foram os três mandatos em 

que ele esteve à frente desta instituição, mas por motivos profissionais não pode vir. Contudo, fez chegar 

à mesa uma carta, para ser lida à assembleia, que o senhor presidente passou a ler: “Exmos. senhores 

presidente da assembleia municipal de Vagos, presidente da câmara municipal de Vagos, restantes 

elementos da mesa, deputados municipais, vereadores da câmara municipal de Vagos, presidentes das 

juntas de freguesia de Vagos, começo por apresentar as minhas desculpas por não estar presente, uma 

vez que, por motivos profissionais, não poderei participar em tão nobre órgão representativo do 

município de Vagos. É com muita honra e apreço que a Comissão de proteção de Crianças e Jovens de 

Vagos recebeu o convite para participar nesta sessão da Assembleia municipal onde poderá dar a 

conhecer o trabalho desenvolvido por esta equipa que muito se tem esforçado no campo da promoção e 

proteção das crianças e jovens do nosso Concelho. A Comissão de Proteção e Jovens de Vagos, 

agradece a confiança que esta Assembleia Municipal depositou nos seus representantes, para 

desempenhar o trabalho de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens do nosso Concelho 

que tanta consideração, estima e apreço nos merecem. Estou ciente que todos os elementos da 

presente Assembleia Municipal partilham da convicção que as crianças e jovens do nosso Concelho 

necessitam de uma atenção especial na construção da sua identidade e personalidade, dando uma 

maior atenção aos que mais sofrem por forma a proporcionar as condições propícias à integração e 

igualdade de oportunidades para todos os que queiram participar na vida ativa deste Concelho. Bem 

sabem que esta Comissão de Proteção tem dado voz a todos aqueles que sofrem no silêncio, 

promovendo os seus direitos e interesses com o intuito de criar as condições ideias para o 

desenvolvimento e progresso intelectual e físico das crianças e jovens do nosso Concelho. Para que 

este ideal se concretize, todos nós somos responsáveis por cada uma das crianças e jovens do nosso 

Concelho, na denúncia de qualquer trato que os iniba dos direitos consagrados na Convenção dos 

Direitos das Crianças, adotada pela assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e 

ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990. Neste âmbito, e uma vez que este órgão ostenta 

representatividade deliberativa para conduzir a nossa terra pelo caminho do progresso e 

desenvolvimento físico e humano deste Concelho, apelo ao debate e reflexão do futuro das nossas 
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crianças e jovens, por forma a defender os seus direitos e interesses, proporcionando e garantindo as 

condições e o ambiente ideal para o crescimento em harmonia. Estando em fim de mandato, e uma vez 

que já completei três ciclos à frente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vagos, não 

poderei integrar uma próxima comissão uma vez que a lei que rege esta organização não permite mais 

de três ciclos consecutivos, pelo que agradeço a confiança que depositaram em mim quando me 

elegeram para representar a digníssima Assembleia Municipal de Vagos. Acredito que na apresentação 

dos elementos a integrar a próxima CPCJ de Vagos, terão em conta o perfil dos futuros comissários uma 

vez para desempenhar esta função, é necessário considerar as competências dos nomes a propor por 

forma a indicar as pessoas ideais a desempenhar a função que se pretende. Despeço-me com elevada 

estima e consideração e com convicção que o órgão deliberativo, fará a melhor nomeação em prol da 

promoção e proteção das crianças do nosso Concelho”. Esta é a missiva que chegou do presidente 

cessante. Entretanto, foi entregue à mesa indicação de nomes para a nova CPCJ, a indicar pela 

assembleia municipal. Tanto quanto informaram é uma lista única, portanto de consenso, que comporta 

as seguintes pessoas: Jorge Domingues Camarneiro, Leane da Silva Leite, Nuno Roberto Rodrigues de 

Moura e Ilda Martinez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra a senhora deputada Leane da Silva Leite e referiu que quis 

aproveitar este momento para falar do trabalho realizado pela CPCJ. A senhora deputada foi uma das 

representantes da assembleia municipal neste último mandato. O trabalho realizado por esta comissão é 

muito no âmbito da educação, porque também fazem parte da comissão alargada, e tem sido excelente 

na abordagem com as crianças das escolas do 1ºCEB do concelho que foi fundamental e aqui convém 

realçar a boa articulação com o agrupamento de escolas de Vagos. Entretanto, foram feitas, nos meses 

de março e abril, ações de formação com os alunos da escola secundária com o tema da “violência no 

namoro” e foi muito bom verificar a colaboração da Cáritas de Aveiro. A participação da comissão na 

semana cultural de Vagos para a divulgação de tudo o que se faz foi outro dos momentos que convém 

dar a conhecer. A senhora deputada quis deixar aqui algumas das muitas atividades promovidas por 

esta comissão porque nas assembleias municipais não se costumam falar destes assuntos e é 

importante que todos saibam o que é feito pela comissão em prol das crianças e jovens deste concelho. 

----- De seguida o senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a lista conjunta com 

os nomes dos representantes propostos pela assembleia municipal de Vagos à CPCJ. A lista foi 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ordem de trabalhos, à discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO – LEI Nº 22/2012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – PRONUNCIA. ------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da assembleia municipal e informou de que, e de acordo 

com a promulgação desta, lei a assembleia municipal tem até vinte de agosto de 2012 para se 

pronunciar acerca da mesma e da divisão administrativa do território do concelho de Vagos. Esta era a 

última sessão ordinária, porque a próxima será em setembro, até ao dia vinte, em tempo útil, de se poder 

discutir a reorganização administrativa do concelho e da assembleia decidir pronunciar-se, ou não, ou de 
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agendar uma nova sessão, neste caso extraordinária, para o efeito. Portanto, chegados aqui, o ponto 

teria de ser colocado na ordem de trabalhos por imperativo legal e cabe à assembleia pronunciar-se 

sobre o assunto, se assim o entender e nas condições que o entender. Este assunto mesmo a ser 

melindroso a assembleia alguma coisa vai ter de fazer, ainda que seja não querer fazer. ---------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor presidente da câmara municipal e referiu que a 

presente proposta de lei confere à câmara municipal o direito de se pronunciar sobre a mesma 

previamente à assembleia municipal. Apesar da vontade da maioria das assembleias municipais deste 

país não se pronunciar, ou pronunciar-se contra a agregação de freguesia, aguardando uma proposta 

concreta da unidade técnica residente na assembleia da república o senhor presidente informa de que 

em sede de câmara municipal o executivo estará disponível para emitir um parecer que poderá ou não 

ser subscrito pela assembleia municipal. Quanto aos prazos, obviamente, devem ser para cumprir mas 

nesta fase mais importante que os prazos é uma posição firme e clara da assembleia municipal. De 

forma muito sucinta, aquilo que diz esta proposta de lei, e abordando de forma construtiva uma eventual 

proposta de agregação, e que decorre das três assembleias de freguesia que foram convocadas para 

discutir este assunto, e para que a assembleia municipal de Vagos, ou outra qualquer assembleia 

municipal, se pronuncie de forma completamente esclarecida e inequívoca acerca de uma eventual 

proposta de agregação falta na própria lei um conjunto de coisas, pelo menos quatro, que são essências. 

E quais são as quatro coisas essências? Primeiro ponto: saber quem e em que momento e em que 

compromisso transfere competências para a criação de uma nova freguesia. Segundo Ponto: saber, pela 

transferência dessas competências, quais são os meios financeiros que acompanham e qual a sua 

proveniência, do orçamento municipal ou do orçamento de estado. Terceiro ponto: saber quais os 

recursos humanos, de onde se transferem e como são adquiridos, necessários ao exercício dessas 

novas competências. Quarto ponto: saber que dimensão deverá ter a nova freguesia, ou o conjunto das 

freguesias, para que possa de forma eficiente e eficaz exercer as mesmas competências. Estas quatro 

questões são fundamentais para que a assembleia municipal se possa pronunciar sobre uma proposta 

de agregação. É que, assim como está a lei, desta forma singela, os exercícios de agregação em face da 

mesma poderiam ser muitos e diversificados e poderiam conduzir à afetação pelo menos de seis 

freguesias, à afetação de cinco freguesias ou à afetação de quatro freguesias e poderiam conduzir à 

agregação de blocos de três novas freguesias, de blocos de duas novas freguesias ou de um único bloco 

de uma só freguesia ou nova freguesia agregando quatro. O parecer da câmara municipal e o parecer da 

assembleia municipal passará exatamente por fazer sentir à assembleia da república e à unidade técnica 

que uma decisão consciente e ponderada da assembleia municipal de Vagos deve passar primeiro pelo 

esclarecimento destas quatro questões. Por outro lado, sabe-se também que a região de Aveiro é a 

região piloto, juntamente com outra, para a implementação transversal daquilo que se chama a reforma 

administrativa para lá da reorganização administrativa e territorial. Ora, em sede de região estão a ser 

discutidas, para além da agregação, exatamente aquilo que responde às quatro questões colocadas e 

que é, obviamente, as transferências, de onde vêm e para quem são, os instrumentos financeiros que as 

suportam e os recursos humanos que as exercem. Por isso, a assembleia municipal devia deliberar no 
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sentido de aguardar por aquilo que é o parecer da câmara municipal e após, se assim o entender, 

deliberar no mesmo sentido da câmara municipal ou noutro que ache oportuno. --------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Albano Gonçalves e referiu que a sua 

intervenção é no sentido de manifestar o seu desagrado e preocupação relativamente a esta questão 

das juntas de freguesia. O senhor deputado discorda totalmente que acabem com as juntas de freguesia 

porque estas, por mais pequenas que sejam, fazem um trabalho exemplar, um trabalho que só sendo 

pequeninas é que fazem um bom trabalho, quanto maiores forem menos trabalho fazem. A junta de 

freguesia de Vagos tem a ajuda da câmara municipal, que lhe faz parte do trabalho, o que já não é o 

caso de Fonte de Angeão que fica bem a sul, lá mesmo na ponta, e tem de se socorrer dos meios que 

tem para servir bem a população. Se a junta não tiver meios ninguém lá vai fazer trabalho nenhum e 

ultimamente perdeu tudo o que tinha, uma vez que, os funcionários reformaram-se e agora não têm 

nenhum. O senhor deputado é de opinião que não é por se acabar com o número de freguesias que o 

Estado vai poupar dinheiro, antes pelo contrário. Mas, e em seguimento de tudo aquilo que o senhor 

presidente da câmara falou, terá de se aguardar para se saber se será bom ou mau. O senhor Albano 

tem falado com alguns presidentes de junta do concelho de Cantanhede, mesmo aqui ao lado, e a 

câmara municipal de Cantanhede recomendou a todos os presidentes de junta que fizessem um trabalho 

exaustivo daquilo que são, onde moram, do que fazem para a partir daí quem tiver de analisar tenha 

matéria para o fazer. O concelho de Vagos não tem esse trabalho exaustivo porque é um trabalho que 

tem de ser feito por cada freguesia, uma vez, que são estas que estão mais perto da população. ----------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Dulcínia Sereno e referiu que sobre a agregação 

de freguesias ter-se-ia muito a dizer, e os presidentes de junta então nem falar, mas para não alongar 

muito este assunto informou de que os presidentes de junta das onze freguesias fizeram um pequeno 

texto, assinaram e enviaram para quem de direito. Assim sendo, passou a ler:“ Poder Local – o problema 

de todos os pobremas: Exmo senhor ministro, Dr. Miguel Relvas; Exmo. senhor secretário de estado, 

Eng.º Paulo Júlio, quando há sensivelmente um ano atrás o governo do Eng.º José Sócrates negociou 

com a troika o memorando de entendimento da ajuda externa e respetivo pacote de medidas a aplicar, 

contemplou-se a redução significativa de autarquias. É claro que José Sócrates e o PS assinaram tudo, 

na consciência plena que já não seriam eles a terem de cumprir nada. O debate central de Portugal e da 

Europa no último ano tem sido em redor do deficit, dinheiro e falta dele, e nós, juntas de freguesia, não 

aceitamos culpas, porque as não temos, face ao estado das contas do nosso Estado. Se a preocupação 

do país, neste momento, é falta de dinheiro, não percebemos o porquê de reformarmos o poder local à 

custa das freguesias, com a celeridade e leviandade desta reforma, quando nem representamos 0,5% do 

OE, sabendo antecipadamente que esta sairá bem mais cara ao país e aos portugueses e que servirá 

bem pior os mesmos. Em finais de 2011, aquando da apresentação do livro verde, onde se perspetivava 

com base nos critérios aí apresentadas, a extinção da freguesia de santa catarina, todas assembleias de 

freguesia deliberaram contra essa extinção ou qualquer outra. Nesta altura, mais precisamente no dia 

21.12.2011, em defesa de santa Catarina, fomos à AR e fomos recebidos e ouvidos pelos grupos 

parlamentares do PSD, PS, CDS, acompanhados pelo senhor presidente da câmara, Dr. Rui Cruz e 

tivemos algumas reuniões de trabalho com a ANAFRE. Em 27.01.2012 a assembleia municipal, por 
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unanimidade, deliberou ser contra a extinção da freguesia de Santa Catarina ou qualquer outra. Todas 

estas deliberações foram comunicadas ao Governo como o foi também o parecer acerca da reforma 

elencada no livro verde. Foram em vão as recomendações, pois mais recentemente, a 13.04.2012, a AR 

aprovou a proposta de lei 44/XII com os critérios de agregação de freguesia, estando previsto agregar no 

concelho de Vagos três freguesias, passando de 11 para 8. Como o fizemos anteriormente, defendemos 

intensamente a manutenção das 11 freguesias no concelho de Vagos pela sua riqueza histórica, pela 

sua identidade, pelo serviço nobre e de próxima que prestamos aos nossos concidadãos. Este é nosso 

lema, servir e defender as nossas gentes, foi para tal que fomos eleitos. Não defendemos bem as 

nossas terras e as nossas pessoas, participando politicamente numa reforma que em nada melhorará a 

sua qualidade de vida, somos clara e inequivocamente contra a agregação de freguesias e não é nem 

será da nossa responsabilidade o desfecho desta reforma. Acima dos partidos que representamos, e que 

estão agora no governo, estão as pessoas que representamos e que acreditaram em nós. Estaremos 

sempre fiéis aos nossos princípios e na defesa das nossas convicções, que é a defesa das nossas 

freguesias e das nossas pessoas”. Antes de enviar esta carta já se tinha conversado com alguns 

presidentes de junta do porquê de se participar nesta fusão ou agregação se não se sabe porque é que 

se faz, qual é o custo, quais são as benesses e o que é que se vai ter para mostrar às pessoas das 

freguesias, que elegeram estes presidentes de junta, para melhorar nada. A senhora deputada continua 

a ter esta posição e não participará em nenhuma fusão de freguesias, porque se não o quer para a sua 

junta também não vai participar na dos outros. Para isso acontecer teriam de informar melhor de quais 

seriam as vantagens, quais os benefícios para a população e qual o papel dos presidentes de junta no 

meio disto tudo, porque nunca foram ouvidos para nada neste processo todo. Todos decidem e não têm 

consideração nenhuma a posição dos presidentes de junta. Até à data de hoje ninguém respondeu a 

esta carta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que era 

suposto virem à assembleia municipal os pareceres das assembleias de freguesia e da câmara 

municipal e aquilo que o senhor presidente da câmara afirmou há pouco deve ser aceite por todos e 

aguardar que o executivo municipal apresente um parecer. Aliás, já todos sabem qual é a opinião de 

toda agente e parece que o simples facto de mandar alguma carta  a explicar o que quer que seja vá 

fazer mudar a opinião do senhor ministro Miguel Relvas. Estas questões resolvem-se com posições de 

força e com uma grande unidade em torno daquilo que são os verdadeiros interesses das populações. 

Quase todos, senão todos, os presentes estarão de acordo em que faz sentido haver uma reorganização 

administrativa. Contudo, uma reorganização administrativa não é isto, e isto nem ninguém sabe o que é 

tal com o senhor presidente da câmara à pouco disse e tal como o senhor presidente da assembleia 

municipal sempre disse. Não se sabe o que é que vem, para quem, quando é que vem, como é que vem, 

quais são as competências, quais são as obrigações e portanto como é que é possível que se peça a 

uma assembleia municipal, que é o órgão representativo de um concelho inteiro, que tome uma decisão 

de agregar as freguesias mais pequenas. Aliás, sobre esta matéria há muitas divergências, e nos 

partidos todos, uma vez que, há muita gente que não está de acordo com esta solução. O senhor 

deputado entende que se todas as assembleias municipais e em todos os municípios as pessoas 
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tomarem uma atitude, como aquela que está aqui a ser proposta, esta lei não avança assim, esta 

legislação tem de ser revista e vai ter de ser aprovada uma coisa que sirva. Esta lei tal como está não 

serve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra a senhora deputada Dulcínia Sereno e referiu de que o objetivo 

desta carta foi fazer ver que os presidentes de junta, no seu pouco saber e no seu muito trabalho, 

tentaram mostrar a sua indignação pela forma como esta questão está a ser tratada. -------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor presidente da assembleia municipal e esclareceu que há aqui 

um problema que se coloca e tem a ver com os prazos de apresentação do parecer. Pode sempre 

agendar-se uma assembleia municipal extraordinária, mas, de qualquer modo tem de se ter em conta se 

a câmara municipal consegue apresentar o parecer e remetê-lo à assembleia a tempo. É que a agendar-

se uma sessão extraordinária terá de ser no mês de julho. -------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e referiu que atendendo à posição dos senhores 

presidentes de junta aqui manifestada, o parecer final da assembleia municipal deverá considerar, para 

além do parecer da câmara municipal, o parecer das juntas de freguesia e os pareceres das assembleias 

de freguesia. Assim sendo, e indo ao encontro da unanimidade proposta pelo senhor deputado do Vagos 

Primeiro, para além dos presidentes de junta as assembleia de freguesia também se devem pronunciar 

no mesmo sentido, subscrevendo o documento que os presidentes de junta subscreveram, para que a 

assembleia municipal quando deliberar o faça neste sentido: “Ouvida a câmara municipal, ouvidos os 

presidentes de junta, ouvidas as assembleias de freguesia, deliberamos nos termos seguintes…”. Esta é, 

na opinião do senhor presidente, a forma mais correta de agir. Relativamente ao timing, se a sessão 

extraordinária da assembleia municipal for agendada para finais do mês de julho dá tempo suficiente 

para a câmara elaborar o parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

senhor presidente da câmara disse está correto, até, porque decorre da lei, ou seja, a assembleia deve 

pronunciar-se depois do parecer das assembleias de freguesia. Numa reunião resolve-se a questão, as 

assembleias de freguesia podem reunir todas no mesmo dia elaboram um texto, aprovam-no e remetem-

no à assembleia municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O senhor presidente da assembleia lembrou que ao pronunciarem-se devem fazer chegar essa 

documentação à assembleia municipal antes da convocação para a sessão extraordinária. ------------------ 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Licínio Ramos e informou de que a assembleia de 

freguesia de Covão do Lobo já se pronunciou e que irá fazer chegar essa informação à mesa da 

assembleia municipal o mais breve possível. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da assembleia municipal e sugeriu o agendamento da 

sessão extraordinária para 27 de julho de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ A sugestão foi aceite por todos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Não havendo público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao segundo 

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



 
 
 
 
 

 

 

 

18 

 

------De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. ---------------------------------------------- 

------O presidente, ____________________________________________________________________ 

------O primeiro secretário, _____________________________________________________________ 

------O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


