
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
Ata nº18, sessão ordinária de 09 de dezembro de 2016, da Assembleia Municipal 

ATA Nº18 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 09 de dezembro 

de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, 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 Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pelas senhoras Maria Helena Marques 

dos Santos Maria da Graça Matias Gadelho com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------ 

------A – Apreciação e votação das atas das sessões de 29/09/2016 e 14/10/2016. -------------------------- 

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

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

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

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NOS TERMOS DA 

ALÍNEA c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------- 

------ PONTO DOIS: REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (DL 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ISABEL FERREIRA DAS NEVES; ----------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: RELATÓRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO – 1º SEMESTRE 2016; ---------------------- 
------PONTO QUATRO: 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016; ------ 

------PONTO CINCO: TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – TAXA A APLICAR EM 2017;  

------PONTO SEIS: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – ANO 2016 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – ANO 2017 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO; --------------- 

------ PONTO OITO: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2017; --- 
------ PONTO NOVE: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017; --------------------------------- 

------ PONTO DEZ: IMI E DERRAMA – ISENÇÕES – PERÍODOS DE INCIDÊNCIA; --------------------------- 

------PONTO ONZE: GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PEDIDO DE ISENÇÃO OU 

REDUÇÃO DO IMI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOZE: PISCINA DO COLÉGIO DE CALVÃO – TAXAS. ---------------------------------------------- 

------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: ---------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Manangão, José Augusto Ferreira Martins, Hermes 

Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, Marco Aurélio Lourenço Martins, 

Liliana Barreira, Tony Almeida, em substituição de Victor Neto, eleitos na lista do PSD. ------------------------ 
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------ Mário Castelhano, Ana Paula Mourão, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira Pascoal, 

António Bastião e Jorge Pereira, eleitos na lista do CDS. ---------------------------------------------------------------- 

------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Óscar Gaspar e António Amaral, em substituição de Pedro Manuel 

Mantas, eleitos na lista do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Igualmente compareceram os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia assim distribuídos: 

Luís Fernando Dias Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ouca; Cláudio Curto em substituição de Silvério de Jesus Rua, Presidente da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da 

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Soza e Fernando Julião, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António. ------ 

------ Faltaram à presente sessão os senhores Deputados Pedro Manuel Mantas, Victor Neto, César 

Grave, François de Jesus, em substituição de César Grave, e Silvério de Jesus Rua, Presidente da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os Vereadores senhora Sara Raquel Rodrigues 

Caladé, senhor João Domingues, senhora Dulcínia Sereno, senhora Maria do Céu Marques, senhora 

Ana Maria Vasconcelos e o senhor João Paulo Sousa Gonçalves. ---------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação das atas das sessões de 29/09/2016 e 14/10/2016. -------------------------- 
------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a votação as atas das sessões realizadas 

no dia vinte e nove de setembro e catorze de outubro de dois mil e dezasseis, tendo as mesmas sido 

aprovadas, por unanimidade, não tendo votado os membros que estiveram ausentes na respetiva 

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

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

------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da Assembleia Municipal, no período compreendido 

entre trinta de setembro e vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis. O senhor Presidente 

informou de que os documentos estão disponíveis para quem quiser consultar. ---------------------------------- 

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

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 29º, anexo I, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e na 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 a falta 

dada pelo senhor Deputado Mário Castelhano à sessão do dia catorze de outubro de dois mil e 

dezasseis e as faltas dadas pelos senhores deputados Victor Neto, Pedro Mantas e César Grave à 

sessão de hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e trinta e três minutos, chegaram à sessão os 

senhores Deputados Marco Aurélio Martins, Mª Fernanda Oliveira e Cláudio Curto, em substituição do 

Presidente da Junta de Freguesia, senhor Silvério Rua. ---------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor Presidente da Mesa informou os membros da Assembleia Municipal de que iria clarificar 

uma questão que pode se enquadrada como correspondência, consoante o teor da proposta 

apresentada à Mesa pelo senhor Juan Carlos Martins, porta-voz do grupo municipal do PSD. A proposta 

apresentada, e que irá ficar anexa à presente ata, tem a ver com a reestruturação da Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica, muito bem fundamentada e termina desta forma: “e é com base 

nesse pressuposto importante que o grupo municipal do PSD vem propor a esta Assembleia que a ser 

implementada uma nova Reorganização Administrativa seja deliberada a Restauração Administrativa 

Territorial Autárquica existente antes da reforma efetuada em dois mil e treze em concordância com as 

deliberações já tomadas recentemente pelos órgãos das Freguesias desagregadas.” A questão é esta “a 

proposta a ser implementada seja deliberada.” Enquanto não houver uma intenção do Governo 

manifestada em implementar uma nova Reorganização Administrativa não delibera a Assembleia 

Municipal o que quer que seja. Este é o entendimento da Mesa mas o senhor Presidente pediu ao 

senhor Deputado Juan Carlos Martins que clarificasse melhor o assunto. ------------------------------------------ 

------ O senhor Deputado esclareceu que esta proposta é no sentido de antecipar aquilo que possa vir a 

surgir e em concordância, como refere na carta, com as deliberações já tomadas recentemente pelos 

órgãos das Freguesias. Será uma posição da Assembleia Municipal quanto à Reorganização 

Administrativa, uma posição da Assembleia Municipal de Vagos para este assunto. ---------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa questionou se aquilo que pretende o grupo municipal do PSD é 

agendar, na ordem de trabalhos, esta proposta para deliberar na sessão de hoje. ------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins respondeu que sim. --------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente de Mesa perguntou se algum membro pretende usar da palavra para falar 

sobre a inscrição desta proposta na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano pediu para usar da palavra e referiu não é intenção do grupo 

municipal do CDS politizar esta situação da Reorganização Territorial Autárquica e sim debater esta 

questão com bom senso. Este requerimento apresentado pelo grupo municipal do PSD, nesta altura, na 

perspetiva do senhor Deputado, é descabido e a ser discutido o CDS não irá participar da discussão. 

Estão disponíveis para abordar essa questão, como já aqui outrora foi dito, e aceitando até a proposta do 

senhor Presidente da Mesas que é mais consensual e com mais bom senso. Neste momento não faz 

sentido discutir a questão sem saber se o Governo pretende mexer a Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica. Já houve uma União de Freguesias que se manifestou, e teve a coragem de se 

manifestar, e os membros desta Assembleia Municipal devem estar todos solidários com estas intenções 

mas o senhor Deputado Mário Castelhano entende que é descabido discutir esta questão nesta altura. – 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e referiu que o PSD é o responsável 

pela Reorganização Administrativa e agora já é contra em repor-se aquilo que entretanto se defendeu, o 

que não deixa de ser estranho. Entretanto, confrontou o senhor Presidente da Mesa sobre uma questão 

de princípio, isto é, exceto sendo questões que tenham a ver com o funcionamento da Assembleia 

Municipal, ou que de alguma forma tenham conexão direta com os pontos da ordem de trabalhos ou 

considerada de extrema urgência, não parece ao senhor deputado ser admissível ser-se confrontados 

com um determinado assunto que se tenha de opinar e discutir sobre ela. A ser assim teria sido feito 
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com a devida antecedência, o senhor Presidente teria avalizado a justeza ou a pertinência legal da 

proposta e tê-la-ia inscrito na ordem de trabalhos. Não o tendo feito pode ficar para uma próxima sessão. 

Neste, como noutros casos, o senhor deputado não entende que seja correto que um grupo municipal, 

seja ele qual for, tente incluir um ponto na ordem de trabalhos sem conhecimentos dos outros grupos. --- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou de que não iria tecer quaisquer comentários sobre a 

oportunidade e o tempo do requerimento mas referiu que está escrito na lei que a Assembleia Municipal 

pode deliberar introduzir pontos na ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins voltou a usar da palavra para dizer que não faz muito 

sentido estarem aqui a dizer que não se justifica discutir a proposta se nem sequer a conhecem. 

Entretanto, referiu que o PSD de Vagos sempre foi contra esta Reorganização Administrativa territorial 

autárquica, desde o início. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Terminadas as intervenções o senhor Presidente da Mesa submeteu a votação a inclusão deste 

ponto da ordem de trabalhos tendo a mesma sido aprovada por maioria, com os votos favoráveis grupo 

municipal do PSD. Assim sendo, esta proposta será acrescentada à presente ordem de trabalhos que 

passa a ter treze pontos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------ D – Período “antes da ordem de trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------- 
------ A senhora Deputada Carla Gouveia usou da palavra e começou por falar sobre o trânsito e a 

acessibilidade e referiu que há uns tempos na rede social facebook discutia-se o comportamento de 

alguns condutores acerca do estacionamento em frente aos CTT e à farmácia. Em hora de catequese 

chega a fazer-se rotunda na árvore que ali se encontra e no círculo que existe à porta da igreja, o que é 

um desrespeito e contra todos as normas de trânsito. A senhora Deputada tem reparado que todos os 

dias o único lugar de estacionamento reservado que existe para pessoas portadoras de deficiência está 

ocupado com dois carros. A senhora Deputada pôde comprovar uma senhora a estacionar, neste local, 

que não tinha qualquer tipo de necessidade especial e que se deslocou à farmácia. Assim sendo, 

apelava à cidadania e ao respeito por pessoas com necessidades especiais. A par disto o grupo 

municipal do PS sempre entendeu que os lugares de estacionamento, criados naquele local, deviam ter 

sido em espinha com uma entrada a sul e saída a norte, mais seguro e com mais lugares disponíveis. É 

óbvio que esta solução não deixava que as pessoas tivessem este tipo de abuso e desrespeito por quem 

mais precisa, porque o problema não é o não haver onde estacionar, porque o há, é o não quererem 

caminhar cinco minutos. Aproveitando este facto o grupo municipal de PS considera importante rever as 

condições de trânsito por todo o concelho, de congestionamento e de outras situações como por 

exemplo na zona das escolas, do centro de saúde e do pavilhão municipal. Nestes locais em hora de 

ponta a situação torna-se muito complicada para condutores e peões. A senhora Deputada referiu ainda 

que algumas pessoas têm reclamado da fraca iluminação no estacionamento junto à quinta do Ega. A 

zona entre o estacionamento, o palacete e o tribunal, nos locais de estacionamento, é muito pouco 

iluminada e trazem às pessoas um sentimento de receio de deixar lá as viaturas. A senhora Deputada 

questionou se com a execução do plano de ação da região da regeneração urbana existe algum projeto 

para o estacionamento da quinta do Ega e se há uma solução para a fonte que se encontra nas 
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escadarias que dão acesso a esse estacionamento. A fonte está desativada há muito tempo e encontra-

se cheia de lixo. Relativamente ao centro de saúde antigo sabe-se que há para lá um projeto e o quanto 

custa, mas não se sabe exatamente o que é, e a senhora deputada queria saber se com este 

enquadramento das obras na Av. Dr. Lúcio Vidal existe a intenção de organizar e iluminar o espaço para 

estacionamento que lá existe e que é muito utilizado por carros, autocarros e camiões. Perguntou, 

também, se nesse mesmo projeto incluí, por exemplo, um painel de boas vindas aos visitantes a indicar 

as potencialidades de Vagos com alguma indicação que existe um local de lazer, bonito e agradável, lá 

em baixo que é a quinta do Ega e o rio Boco. Entretanto, e falando de mobilidade e requalificação 

urbana, a senhora Deputada perguntou se  o edifício onde decorre esta sessão da Assembleia Municipal 

quando for alvo de restruturação ficará mais amigo dos cidadãos, ou seja, será que um cidadão com 

algum tipo de dificuldade motora não tenha direito a assistir a estas sessões, porque a escadaria não lhe 

permite subir. É que nem as instalações sanitárias são adequadas e uma vez que irão decorrer obras de 

restruturação essas normas legais têm de ser tidas em conta. A desculpa utilizada normalmente é que o 

edifício é património mas no entender da senhora Deputada essa é a desculpa das pessoas que não 

sentem, pois existem pormenores que fazem toda a diferença para uma pessoa que, por exemplo, usa 

uma cadeira de rodas, como um simples degrau para subir para uma mesa de oradores e a altura a que 

está o interruptor da luz numa casa de banho. Há três anos o grupo municipal do PS propôs a 

transmissão das sessões da Assembleia Municipal em vídeo e em direto numa plataforma online 

associada à Câmara Municipal de Vagos. Há um ano atrás a senhora Deputada voltou a insistir e 

colocou esse desafio à Vagos FM que podiam transmitir o áudio para os ouvintes. Então e as pessoas 

surdas? Perguntou. Não se podia subir uns bons degraus na participação política e democrática de 

Vagos seguindo o exemplo de Águeda que tem uma pessoa a fazer as traduções em língua gestual 

portuguesa e as sessões são transmitidas na Águeda TV. Basta um cidadão ver essa sessão e o que lá 

se diz para fazer todo o sentido, porque afinal as pessoas são todas elas eleitores e são todos cidadãos 

vaguenses. A senhora Deputada apresentou uma proposta à Mesa da Assembleia Municipal para 

apreciação e votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa dirigiu-se ao grupo municipal do PS e perguntou se esta proposta é 

para inscrever com décimo quarto ponto e se é para ser submetido a discussão e aprovação numa 

próxima sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar informou de que este não é um ponto que necessite de inscrição 

na ordem de trabalhos, porque tem a ver com o funcionamento da própria Assembleia Municipal. ---------- 

------ O senhor Presidente da Mesa leu a proposta apresentada: “vem o Partido Socialista na Assembleia 

Municipal de Vagos propor a aprovação para a transmissão das sessões da Assembleia Municipal em 

vídeo e em direto numa plataforma online.” Segundo o senhor Presidente da Mesa esta não é uma 

questão que diga apenas respeito à Mesa da Assembleia, ou ao Presidente da Assembleia, apesar de 

ser a este que cumpre a orientação e organização dos trabalhos. A transmissão já é algo que do ponto 

de vista do Presidente da Assembleia Municipal passa mais pelos Membros da Assembleia, portanto ou 

é discutida hoje, se entenderem adicionar à ordem de trabalhos, ou discute-se numa próxima sessão. ---- 
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------ O senhor Deputado Óscar Gaspar referiu, em nome do grupo municipal do PS, que não vê razão 

porque não se possa agendar um décimo quarto ponto. ----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente de Mesa perguntou se algum membro pretende usar da palavra para falar 

sobre a inscrição desta proposta na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins referiu que o grupo municipal do PSD não vê objeção 

nenhuma quanto à inclusão deste assunto na ordem de trabalhos. --------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Mário Castelhano e referiu que esta proposta, tal 

como a apresentada pelo grupo municipal do PSD, é importante mas no seu tempo, a posição do grupo 

municipal do CDS é que estes são assuntos que poderão ser agendados numa outra sessão, até para 

dar oportunidade para que as pessoas estejam preparadas para abordar estas questões que são de 

interesse comum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa submeteu a votação a inclusão deste ponto da ordem de trabalhos 

tendo a mesma sido aprovada por maioria, com os votos favoráveis do grupo municipal do PSD e do 

PS e os votos contra do grupo municipal do CDS. Assim sendo, esta proposta será acrescentada à 

presente ordem de trabalhos que passa a ter catorze pontos. ---------------------------------------------------------- 

------ Dando continuidade ao período antes da ordem de trabalhos usou da palavra o senhor Deputado 

António Bastião e referiu que assim como existem no concelho de Vagos as comemorações do 25 de 

Abril de 1974 como marco da democracia devia lembra-se também o 25 de novembro de 1975, aquele 

verão quente onde o clima político era tenso e estava dividido. Nesta altura ocorriam incidentes 

constantemente, tinha-se passado da liberdade à libertinagem e existiu a possibilidade de luta armada e 

de uma guerra civil. Foi neste contexto que há quarenta e um anos atrás foi reposta a ordem pública, o 

poder militar ficou subordinado ao poder político e o país voltou à normalidade. Dito isto, o senhor 

Deputado considera importante que não se deixe cair em esquecimento o 25 de novembro de 1975. 

Entretanto, colocou uma questão relativamente aos eixos estruturantes, ligação da Zona Industrial de 

Vagos à A17 na saída de Santo André de Vagos, à ligação da Zona Industrial de Vagos à A25 e à 

circular externa da vila de Vagos, existiram candidaturas sobre estes projetos ao Portugal 2020 e o 

senhor Deputado quis saber o ponto de situação do assunto. Em relação à estrada que liga a Freguesia 

de Ouca ao lugar de São Romão, Freguesia de Santo André de Vagos, encontra-se em péssimas 

condições de circulação, o piso encontra-se bastante degradado o que faz com que se tenha de ter ali 

um cuidado adicional e o senhor Deputado quer saber se existe alguma prioridade na realização de 

obras de reparação para aquela via. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado José Martins e começou por falar sobre o aspeto da 

entrada da vila de Vagos, quem vem de Soza, que não está ajustado àquilo que o espaço envolvente 

merece e, portanto, perguntou se vai haver alguma obra de requalificação para aquela zona. Outro 

ponto, em nome do CER, mas essencialmente em nome de quem utiliza as instalações daquela 

instituição, quis deixar uma palavra de agradecimento não pelo dinheiro investido pela Autarquia mas 

também à abertura e ao aspeto sempre positivo que a Câmara Municipal viu em conjunto com a direção 

do CER e com a Filarmónica Vaguense para a realização daquelas obras. Uma outra questão que 

preocupa o senhor Deputado, e passa por lá várias vezes, tem a ver com a estrada que vem de Soza em 
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direção a Vagos, perto da rotunda, onde existe uma habitação cujo os muros preocupam quem lá vive 

mas também quem ali passa a pé, porque a segurança não está totalmente resguardada. Relativamente 

às obras da estrada dos Cardais, e o tempo de execução, o senhor Deputado quer saber se estão dentro 

dos prazos previstos e se falta muito para terminarem. ------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Óscar Pascoal e questionou para quando as 

obras na estrada que liga Sanchequias a Rines. Há uns tempos atrás o senhor Deputado falou na 

estrada que vai para Santa Catarina, chamada de estrada dos Alemães, e referiu que na abertura da 

vala em vez de as águas circularem pela estrada deviam circular pela vala. Isto são obras de pequeno 

montante e que podem resolver muitos problemas. A água circula pela estrada e aquelas são zonas 

húmidas e escorregadias o que pode provocar acidentes. Ninguém quer imputar a responsabilidade a 

ninguém mas se pudessem evitar acidentes seria bom passarem por lá e ver a melhor forma de se 

resolver o problema. Relativamente aos sítios onde se faz a recolha dos lixos o senhor Deputada já 

havia sugerido que se fizesse uma base em cimento para colocar os contentores. Não é assim um 

investimento tão elevado e resolvia alguns problemas. ------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Jorge Pereira usou da palavra e voltou a referir-se à situação da insuficiência 

energética na zona da rua 5 de outubro, da rua da igreja e da rua de Santo António. Todos sabem que 

não é a Câmara municipal que anda a mudar os postes mas o senhor Deputado quer saber se há mais 

alguma informação que possa ser dada sobre esse assunto. Em relação ao prometido alcatroamento 

que liga Santo André à Vigia gostaria de saber para quando está prevista essa obra, pois o senhor 

Presidente da Câmara havia referido que estava prevista numa segunda fase de alcatroamentos nos 

finais de outubro mas que ainda não começaram. No entanto, através das leituras das informações que o 

senhor Presidente da Câmara faz chegar aos membros da Assembleia teve conhecimento que nas 

outras freguesias, relativamente as estas situações, aparecem as consignações das obras, as receções 

de obras, propostas para beneficiações e quanto à Freguesia de Santo André, a menos que a reparação 

seja feita com recursos próprios, não se vê nenhuma obra adjudicada no que respeita à requalificação 

daquela via. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins usou da palavra e informou os presentes que se realizou 

no dia catorze de novembro a reunião ordinária  da CIRA cuja ordem de trabalhos passava: pela 

informação prestada pelo Presidente da CIRA;  pela aprovação dos compromissos da CIRA ; aprovação 

do plano da CIRA e a apresentação do estudo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que se encontra na 

página da CIRA para quem quiser consultar. Em novembro decorreu, também, uma reunião do ACeS 

Baixo Vouga e, entre outros assuntos, discussão de estatísticas foi interpelado o senhor Diretor do ACeS 

para dois assuntos muito concretos sobre o Município de Vagos Um deles a obra do Centro de Saúde de 

Ponte de Vagos, que estava parada há três anos por insolvência do empreiteiro e que foi garantida que 

arrancava e arrancou na semana a seguir e está prestes a ser concluída. Outro dos assuntos prende-se 

com a obra da Unidade de Saúde Familiar a Sul e o senhor Diretor falou, sempre com alguma reserva, 

que o projeto estava a ser elaborado e que depois durante o ano de dois mil e dezassete passaria, 

conforme promessa, a obra. Em relação aos utentes de Soza, e os problemas que têm tido, se é o 

Centro de Saúde de Vagos ou a Unidade de Saúde de Ponte de Vagos que atende, ninguém sabe muito 
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bem como é que é. Foi questionado o senhor Diretor sobre esta situação ao que a resposta foi um pouco 

“nim” , referindo que existem cinco médicos estando dois de baixa e aguardava-se a entrada dos 

médicos para poder resolver o problema. O senhor Deputado questionou o para quando e foi-lhe 

garantido que durante o primeiro semestre de dois mil e dezassete a situação seria resolvida para os 

utentes de Soza. Entretanto, o senhor Deputado questionou o senhor Presidente da Câmara sobre uns 

boatos que tem circulado sobre a instalação de uma lixeira em Ouca. O senhor Deputado colocou uma 

pergunta muito concreta “senhor presidente existe alguma coisa prevista em termos de lixeira para 

Ouca?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Fernando Vieira e começou por solicitar ao senhor 

Presidente da Câmara que não deixasse atrasar muito mais o pagamento da liquidação dos FEF’s, das 

transferências de competências, porque muitas situações dependem dessas verbas. A segunda questão 

prende-se com o Parque Escolar de Soza e com toda aquela situação de metade das obras estarem 

feitas e outra metade não, sendo que uma delas é urgente como já foi informado aos técnicos e implica 

uma intervenção o mais rápido possível, porque chove no Jardim de Infância de Salgueiro. A terceira 

situação prende-se com a comissão de trânsito onde estão já referenciadas várias questões e agora há 

mais uma a acrescentar que tem a ver com o trânsito de camiões pesados que passa diariamente dos 

Barreiros e que estão a causar algumas chatices, tanto na estrada como nas casas. A alternativa é 

desviar o trânsito obrigando os camiões a contornar e a usar o acesso à A17. A quarta situação prende-

se com os lixos, isto é, está-se a sentir na pele a mudança da sede da Recivagos, porque começaram de 

novo a aparecer os montes de lixo pelos caminhos, pelos caminhos e pelos terrenos particulares. A 

Junta de Freguesia e alguns particulares passam a vida a ligar para a GNR e para o ambiente, porque 

esta situação está a acontecer com muita frequência. O senhor Deputado defende que seria urgente 

fazer uma “mini-lixeira” em cada Freguesia, fazer um ponto de recolha, devidamente acautelado e legal 

para não causar problemas a ninguém, de modo a evitar de forma rápida que se comecem a alastrar 

pelo concelho todo os montes de lixo, de quem não respeita nada nem ninguém. A quinta questão tem a 

ver com a tão falada situação dos cães abandonados e o senhor Deputado continua a defender que se 

tem de encontrar uma solução o mais rápido possível, porque senão o problema vai agravar-se ainda 

mais. O senhor Deputado deixa uma proposta que consiste em ceder um espaço no armazém da Junta 

de Freguesia de Soza e criar lá, com a ajuda da Câmara Municipal, um ponto de recolha de forma a 

resolver o problema de forma rápida. Depois do ponto de recolha ser criado a Câmara Municipal poderia 

ajudar com apoio para a alimentação. Para finalizar, uma sexta situação tem a ver com o facto de num 

destes dias a consultar o facebook o senhor Deputado deparou-se com uma situação interessante. O 

Governo português está a tenta atrair para Portugal um investimento, que parece ser uma coisa 

megalómana, e que ficava bem em Soza, que é a Tesla. A questão do senhor Deputado vem pelo 

seguinte é que Soza poderia ser o Parque Empresarial Nacional mais virado para as energias 

renováveis, uma vez que já lá está instalada a Ria Blades se lá estivesse agora uma fábrica de baterias 

lítio e automóveis não poluentes seria muito bom para o concelho de Vagos. Algumas outras Câmaras já 

estão a atuar e a mostrar a sua disponibilidade e a oferecer as mais variadas condições para a 

instalação de uma fábrica destas nas suas localidades. O concelho de Vagos também tem boas 
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condições para oferecer, principalmente em termos de acessos, e por isso não se perdia nada em tentar 

trazer um investimento deste género para Vagos, antes pelo contrário seria uma grande oportunidade. – 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para prestar os esclarecimentos 

solicitados pelos membros da Assembleia Municipal. Relativamente ao trânsito e as acessibilidades o 

senhor Presidente está de acordo com a senhora Deputada Carla Gouveia quanto à questão do 

estacionamento junto à farmácia. É preciso que haja bom senso e civismo por parte das pessoas. Não 

há verdadeiramente uma enorme falta de estacionamento no centro da vila, as pessoas têm de se 

deslocar um pouco a pé mas nada de muito relevante. É evidente que a forma como foi feita a 

construção do parque de estacionamento na Quinta do Ega traz alguns condicionamentos na sua 

utilização, e a verdade é que não é só por falta de iluminação, é pela falta de jeito que dá estacionar o 

carro lá em baixo. As pessoas não o utilizam nem de verão nem de inverno. Contudo, há várias 

hipóteses de estacionamento em Vagos. O senhor Presidente considera que com algum civismo e a 

compreensão de todos vai acabar por se resolver esse problema. Este estacionamento construído no 

centro da vila, frente à farmácia, com apenas cinco lugares foi com o intuito de não ocupar a praça toda 

com estacionamentos para as pessoas também terem meios de mobilidade. O PSD sempre se 

manifestou contra a forma como esta praça foi elaborada. Em relação às fonte estas nunca funcionaram 

de uma forma correta, aliás há uma deliberação de Câmara antiga, que teve mais alguns 

desenvolvimentos, onde a GHESA, que foi a empresa que construiu a fonte, esteve cá mais uma vez 

esta semana para dar alguma alternativa. Numa reunião de Câmara realizada já no mandato anterior foi 

estipulado chegar a um entendimento para a retirada desta fonte e à colocação em funcionamento da 

parte da cascata e isso está a ser feito pela GHESA e em breve haverá uma proposta para recolocar a 

fonte a funcionar. Quanto ao restante foi uma opção deste executivo não encher a praça de carros 

novamente. Aqueles locais de paragem, ali construídos, têm resultado bem e a verdade é que muitas 

das vezes até com os outros estacionamentos livres as pessoas usam o sítio reservado a pessoas com 

mobilidade reduzida, o que é lamentável. Em relação ao Centro de Saúde antigo existe de facto um 

projeto e ir-se-á falar dele mais à frente, e o que acontece e que existe na PARU, e o contrato é assinado 

esta semana, existem duas requalificações: a Av. Dr. Lúcio Vidal; e o Palacete Visconde de Valdemouro. 

No caso da requalificação da Av. Dr. Lúcio Vidal foi retirada uma componente, ou seja, fez-se três 

operações em vez de duas operações e uma pequena operação que era a demolição no edifício do 

antigo Centro de Saúde de Vagos, porque não apresenta condições de estabilidade e porque é intenção 

do executivo requalificar aquele espaço. Houve a necessidade de fazer este ajustamento para o 

Município se poder candidatar ao acelerador, porque como todos sabem o Governo estipulou que nos 

Programas Operacionais, neste caso o 2020, para a Regeneração Urbana haveria um incentivo para 

operações já executadas este ano e, por isso, é que justifica esta alteração ao orçamento que vem hoje 

a esta sessão. Esta operação já havia sido aprovada como uma operação para 2017 e esta alteração ao 

orçamento vem, no fundo, antecipar para o Municipio se poder candidatar ao acelerador. O projeto 

existe, é um projeto bastante simples e na próxima reunião de Câmara será dado conhecimento aos 

senhores Vereadores, mas, entretanto, teve de se adiantar alguns procedimentos para poder ir ao 

acelerador para que o Município consiga mais cento e oitenta mil euros de financiamento a juntar ao um 
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milhão cento e oitenta mil euros que já tinha. A questão da mobilidade, nomeadamente nos edifícios, 

todos os edifícios públicos tem hoje, por lei, que ser acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Por 

isso, quando se tratar do projeto de Requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro essas 

questões serão analisadas e salvaguardadas. Relativamente ao 25 de novembro de 1975 o senhor 

Presidente concorda que há cada vez mais a necessidade de festejar ativamente o facto de não se ter 

passado de uma ditadura para outra ditadura. Em relação aos eixos estruturantes não houve 

candidaturas ao Portugal 2020 para este tipo de eixos. Houve uma candidatura às áreas de localização 

empresarial que definiam que só uma pequena percentagem da candidatura é que podia ser para 

requalificar estradas. O que o Município fez foi uma candidatura para qualificar o Plano de Pormenor da 

Parcela B do Parque Empresarial de Soza. Neste momento está-se a aguardar pelos resultados, a 

candidatura bem encaminhada, é uma candidatura de 2,9 milhões de euros. No que respeita a estrada 

Ouca / São Romão o senhor Presidente dará nota aos serviços da necessidade de verificar o seu estado 

e se for caso disso será intervencionada, dentro das possibilidades. Esta não é uma das estradas que na 

Freguesia de Ouca está apontada para esta segunda fase de alcatroamentos mas ir-se-á ver o que pode 

ser feito. Todos os alcatroamentos que estão a ser feitos são englobados num único procedimento. A 

análise foi feita com os Presidentes de Junta de Freguesia, com a exceção da Freguesia de Soza que 

tem uma outra particularidade, o início das obras de saneamento e por isso teve de se adiar os 

alcatroamentos. A partir daqui começar-se-á a conversar sobre os alcatroamentos e para a necessidade 

em alguns locais de tratar com a ADRA o alcatroamento total pagando a Câmara uma parte desse 

procedimento. O senhor Presidente da Junta já está por dentro desta situação e há apena uma rua em 

Soza que está nesta fase porque não tem o problema do saneamento. A questão da abertura do espaço 

da Filarmónica Vaguense foi um processo que teve um final bastante feliz e, por isso, estão todos de 

parabéns, principalmente aqueles que vão beneficiar daquelas instalações que estão muito agradáveis. 

No fundo, acabaram por contribuir para que a Filarmónica continue com os seus bons resultados e para 

que aquele edifício seja de facto cada vez mais público. Relativamente ao muro que está a ruir junto à 

rotunda, junto ao Restaurante Rampinha, o que aconteceu é que este já está a ceder há algum tempo. 

Os serviços da Proteção Civil e da Divisão de Gestão e Infraestruturas já se deslocaram ao local e 

acordou-se com o proprietário da casa desviar-se as águas pluviais, que eram uma das fontes daquele 

problema, não o único. Depois, numa segunda fase, o proprietário reconstruia o muro e posteriormente a 

Câmara Municipal faria o desvio através de um canalete das águas pluviais que viesse por fora do muro.  

A Câmara Municipal já realizou uma parte do trabalhos, há já algum tempo, e agora aguardar-se que o 

proprietário resolva a parte que lhe compete e que ficou acordada para depois a autarquia termina o 

resto do trabalho. Quanto à questão da rua dos cardais houve um pedido de prorrogação por parte do 

empreiteiro, a obra está a decorrer dentro da normalidade, houve apenas duas anormalidades que 

tiveram de ser geridas. Uma foi a deslocação dos postes de iluminação pública que ficariam no meio da 

ciclovia, se não fossem desviados. A Câmara Municipal conseguiu que este trabalho fosse feito de forma 

gratuita pela EDP. A outra questão, que dependeu também de uma entidade externa, que fez atrasar a 

obra um mês foi a deslocação dos ramais da àgua pela ADRA que tinham de ser desviados por força da 

intervenção e para ficarem bem definidas desde o início. Portanto, no final do ano está previsto terminar 
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esta obra. Em relação ao alcatroamento da estrada que liga Sanchequias/Rines o projeto está em 

andamento, apesar do grupo municipal do CDS ter votado contra o empréstimo. Ainda hoje houve uma 

reunião com os Presidentes de Junta das três Freguesias envolvidas neste projeto. É um projeto moroso, 

que requer um grande trabalho de levantamentos que está a ser feito já há diversos meses, porque a 

estrada não vai simplesmente ser alcatroada. A Câmara Municipal vai resolver vários problemas; de 

mobilidade; de águas pluviais, de circulação rodoviária, de excessos de velocidade. Por estas razões há 

um grande trabalho que tem de ser feito até se chegar à altura da execução da obra. Obviamente não 

faria qualquer sentido fazer esse trabalho se esta Assembleia não tivesse dado autorização para se 

avançar com o projeto, nomeadamente através da autorização para a contração de um empréstimo. O 

trabalho não faria sentido se mais tarde a Assembleia Municipal não aprovasse o empréstimo. O que 

acontece é que este milhão e meio de euros ficará muito aquém das necessidades previstas para aquela 

obra. Em relação à estrada dos Alemães o senhor Presidente não tem ideia nenhuma do senhor 

Deputado ter falado nesse assunto mas irá junto dos serviços dar nota desta situação e com o 

Presidente da Junta de Freguesia ver como é que se pode resolver a situação. A questão das bases em 

cimento dos contentores do lixo há outras soluções, a Autarquia tem andado a fazer algumas coisas 

dentro das possibilidades que tem, porque como se sabe há muita falta de pessoal nos serviços 

operacionais e tem-se agido de acordo com as disponibilidades. Estão a ser feitos alguns levantamentos, 

de algumas necessidades, e logo que possível ir-se-á avançar com esse procedimento dentro do ritmo 

dos trabalhos que os serviços municipais possam. A questão da estrada Vigia/Santo André, rua 5 de 

outubro, está prevista na segunda fase dos alcatroamentos, o concurso foi lançado, está a decorrer. 

Relativamente à questão da lixeira na Freguesia de Ouca o senhor Presidente informou de que não há 

nenhuma lixeira em Ouca. Este assunto já foi explicado em sede de reunião de Câmara, não há, tanto 

quanto é do conhecimento da Câmara Municipal, nenhuma lixeira em Ouca nem sequer é já hábito que 

seja através de lixeiras que se resolvam os problemas ambientais. O próprio país já mudou de rumo há 

muito tempo e hoje tem-se, do ponto de vista do tratamento de resíduos, bastantes soluções. O que 

aconteceu, e o que o senhor Presidente julga ter sido devido a uma questão levantada pela senhora 

Vereadora Ana Maria Vasconcelos, tinha a ver com um pedido de interesse público de exploração de 

inertes de uma entidade que se chamava INARCE. Este processo começou em dois mil e nove, foi 

remetido à reunião de Câmara, e os senhores Vereadores na altura remeteram o assunto à Assembleia 

Municipal. Nessa altura o senhor Presidente da Câmara era o porta voz do grupo municipal do PSD, na 

Assembleia Municipal, e recusaram-se a votar esse ponto sem que antes ele fosse apresentado ou fosse 

apresentado aqui um estudo de impacto ambiental proposto pela própria Junta de Freguesia de Ouca e 

pela Câmara Municipal. O grupo municipal do PSD não votou esse ponto na altura e remeteram esse 

assunto para votação após o estudo de impacto ambiental. Posteriormente, esse assunto voltou à 

Assembleia Municipal sendo que era intenção da Câmara Municipal que fosse ela a licenciar a 

exploração dessa pedreira e na altura, na condição dessa pedreira ser feita de forma faseada, ou seja, 

dez metros mais dez metros e depois os restantes, e que colocaria quer o licenciamento quer a cobrança 

das taxas na esfera de ação da Câmara Municipal, foi aprovado, pelos senhores Deputados que faziam 

parte da Assembleia Municipal, a declaração de interesse público. Entretanto veio esse assunto 
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novamente à Assembleia Municipal e, desta vez, os senhores Deputados do PSD, porque foi feito um 

esclarecimento adicional que independentemente da forma como era licenciado o que contava era a 

profundidade da exploração, esse assunto foi chumbado, ou seja, não foi declarado o interesse público 

dessa exploração de inertes. Posteriormente não há na Câmara Municipal qualquer espécie de 

licenciamento. O senhor Presidente já solicitou aos serviços da câmara Municipal para averiguarem junto 

do Ministério da Economia, entidade que na altura tinha competência para o licenciamento dessas 

explorações, se havia algum licenciamento. Entretanto, também solicitou aos serviços de fiscalização da 

Câmara Municipal que fossem ao local e aguarda o relatório para, então, verificar o que se passa. A 

questão foi levantada e o senhor Presidente procurou responder dentro daquilo que eram os 

conhecimentos da Câmara Municipal. É absolutamente falso que esta Câmara Municipal tenha 

aprovado, discutido, conversado ou sonhado sequer com a instalação de uma lixeira no concelho de 

Vagos. Já existiu essa luta há muitos anos e o senhor Presidente acompanhou bem de perto essa luta, 

não por uma ação direta mas porque na altura houve muitas pessoas, como a Drª Ana Maria 

Vasconcelos, envolvidas nessa questão. Esta Câmara Municipal aprovar a instalação de uma lixeira no 

concelho de Vagos estaria a violar todos os princípios pela qual o seu Presidente se rege. Portanto, esse 

assunto nem sequer é assunto é um boato que se quis criar e que não tem qualquer fundamento. O 

senhor Presidente já agradeceu pessoalmente à senhora vereadora Ana Maria Vasconcelos a 

possibilidade de explicar de forma clara e objetiva esta problemática que de facto não existe. Em relação 

à questão dos FEF’s e senhor Presidente informou de que estão a aguardar a chegada do overbooking 

da ponte da Vagueira que ainda se conseguiu candidatar e obter o financiamento para essa obra e logo 

que chegue o valor que está em atraso, respeitante ao último trimestre da transferência de 

competências, será liquidado. Em relação ao Parque Escolar e à situação do Jardim de Infância de 

Salgueiro que é uma questão antiga e de difícil deteção mas tem de se intervir urgentemente. A questão 

do desvio dos camiões pesados é um assunto a discutir na Comissão de Trânsito juntamente com a 

questão de trânsito de camiões no estradão de Calvão, porque a Câmara Municipal alcatroou a estrada e 

de repente aquele troço ficou pejado de camiões que lá passam por dia. Quanto às lixeiras a Câmara 

Municipal está a preparar um projeto ambiental, que está a ser coordenado pela Técnica da Câmara, 

Engª Isabel Rosado. Está a ser feito um levantamento dos principais problemas junto das Juntas de 

Freguesia. A Câmara Municipal está a tentar, pelo menos para alguns dos resíduos, principalmente 

resíduos verdes, arranjar alguma forma de tratamento. No que respeita à Recivagos essa é uma questão 

que não está na esfera da Câmara Municipal. A Recivagos retirou-se do concelho de Vagos mas deixou 

todo o passivo ambiental no terreno do proprietário e agora este tem lá um problema que tem que 

resolver e a CCDR já está com esse assunto em mãos. Tanto quanto o senhor Presidente sabe existe 

uma empresa que está a fazer o mesmo serviço no lugar de Nariz. A verdade é que enquanto a 

Recivagos esteve no concelho de Vagos a quantidade de RCD’s diminuiu. De todas as formas também 

existe, do ponto de vista da legalização dos processos, obrigações relativamente à construção e aos 

resíduos que esta construção prevê. Quando se aprovou aqui a recolha dos resíduos sólidos urbanos 

ouve uma pequena componente, um pequeno valor, que lá ficou estipulado para aqueles casos de 

resíduos de construção e demolição onde as pessoas não são obrigadas a trata-los. Relativamente à 



 
 
 
 
 

 
 
 

13 
Ata nº18, sessão ordinária de 09 de dezembro de 2016, da Assembleia Municipal 

questão dos canis, apresentada pelo senhor Deputado Fernando Vieira, essa é uma boa solução embora 

do ponto de vista do enquadramento legal não seja possível. Hoje, o único canil autorizado, e com o qual 

a Câmara Municipal trabalha em parceria, é o da Câmara Municipal de Ílhavo. A Câmara Municipal de 

Vagos não tem canil autorizado. O que está a ser feito, no âmbito da CIRA, é a fazer um projeto de 

construção de uma infraestrutura intermunicipal, envolvendo todos os Município da Região de Aveiro. 

Neste momento está a estudar-se quantos é que poderão ser criados, se só um, se um a norte e outro a 

sul. A ideia é que se melhore esta problemática. A Câmara Municipal de Ílhavo quando construiu o canil 

não foi com o intuito de servir os outros municípios e sim apenas o concelho de ílhavo e por isso está a 

ter uma dificuldade adicional devido à nova lei, porque obriga a estudar muito bem o dimensionamento 

desse canil. Se o canil não puder, e não pode, de acordo com a lei, receber um animal tem de haver 

outra solução com maior robustez para dar guarida a todos os animais. A solução que o senhor 

Fernando Vieira sugeriu do ponto de vista legal não tem enquadramento, esses postos de receção 

provisória não estão previstos na lei e, portanto, não podem ser instalados. Era de facto uma boa 

solução mas não há forma legal de o fazer. Em relação ao investimento referido pelo senhor Fernando 

Vieira o senhor Presidente da Câmara já teve uma conversa com o senhor Secretário da Indústria e está 

a ser acompanhado por ambos e, para já, é a única coisa que pode adiantar sobre esse assunto. 

Entretanto, relativamente ao assunto da insuficiência energética, questão levantada pelo senhor 

Deputado Jorge Pereira, o senhor Presidente da Câmara pediu autorização ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal para ser o senhor Vice-Presidente da Câmara a responder. ------------------------------ 

------ O senhor Vice-Presidente esclareceu que relativamente aos problemas de energia em Santo André, 

causados pela queda do posto de transformação num poço, neste momento, a informação que há é que 

já há uma decisão do que se irá fazer e antes do Natal o PT estará reposto. O que irá ser feito é um PT 

aéreo, tal como estava, mas ficando em posição com a linha para uma eventual cabine para não haver 

atrasos e não causar mais problemas de energia. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o 

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

------ E - Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NOS TERMOS DA 

ALÍNEA c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------- 

------ Neste período da ordem de trabalhos pediram para usar da palavra os senhores Deputados Mário 

Castelhano e Óscar Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano fez duas questões relacionadas com a informação escrita 

prestada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. A primeira delas diz respeito à informação escrita 

que segundo ele é muito pouco filtrada e, por isso, devia de haver algum cuidado na forma com é 

elaborada, ou seja, devia ser apresentada de forma mais cuidada e menos confusa. A segunda prende-

se com esclarecimentos relativamente a um processo, parte jurídica, movido contra o Município pelos 

senhores Maria Natália Jesus Neto e Manuel Ferreira Rodrigues Lucas pedindo a anulação do contrato 
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de compra e venda e o cancelamento do registo de aquisição daqueles prédios. Para tal, deixou uma 

questão: “qual a data que deu entrada este processo no tribunal?” --------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar usou da palavra e começou por corroborar a primeira ideia do 

senhor Deputado Mário Castelhano, relativamente à informação escrita prestada pelo senhor Presidente 

da Câmara Municipal. Ele considera que estar a colocar toda a informação relativamente às tarefas 

executadas pelo Espaço do Cidadão não seja uma informação muito relevante para constar deste 

documento. Entretanto, disse que na página dezassete é feita referência à utilização da piscina Municipal 

por pessoas com deficiência e, segundo o senhor Deputado, era dispensável o nome das pessoas, por 

uma questão de privacidade. Não há necessidade deste nível detalhado da informação. Obviamente, 

que é importante em termos de controle mas esta informação não deve ser divulgada publicamente e se 

alguns dos senhores Deputados quiserem tê-la podê-la-ão pedir nos serviços. Nesta sessão da 

Assembleia Municipal há uma série de pontos que têm a ver com números mas a verdade é que no 

documento principal que supostamente se iria discutir hoje, que é o orçamento e o plano de atividades, 

faltam uma série de elementos que depois são apanhados noutras fontes. Isto quer dizer, do ponto de 

vista do senhor Deputado, que é muito relevante o facto de ficar aqui muito claro que o endividamento da 

Câmara no primeiro trimestre ultrapassa os treze milhões e quatrocentos mil euros. Este é o valor que de 

facto é importante e é significativo. Hoje em dia a lei obriga a que no orçamento esteja o mapa dos 

empréstimos mas os empréstimos face ao endividamento da Câmara Municipal, infelizmente, é uma 

parte bastante pequena da dívida total do Município. O senhor Deputado ficou, ainda surpreendido com 

a linha de dívida a fornecedores, que aumenta, porque o documento do orçamento e do plano de 

atividades abre também, desde logo, com a grande notícia da redução de dívidas, nomeadamente às 

IPSS’s, dizendo que está tudo em dia. Pelos vistos, o valor da dívida a fornecedores continua a 

aumentar. O senhor Deputado verificou, ainda, nesta informação que o concurso da Requalificação do 

Espaço Adjacente à Av. Dr. Lúcio Vidal terá sido aberto na passada quarta-feira e por isso queria uma 

atualização deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para responder às questões colocadas 

pelos senhores Deputados. Relativamente à informação escrita do Presidente deve ser a primeira vez 

que a oposição critica o executivo por informação a mais. O senhor Deputado Óscar Gaspar não tem 

que ler os serviços prestados do Espaço do Cidadão mas pode haver quem se interesse por essa 

informação. O documento é constituído por toda a informação relevante de todos os serviços mas os 

senhores Deputados não são obrigados a ler todas as atividades, só leem aquilo que quiserem. Quanto 

à questão do processo movido pela senhora Maria Natália de Jesus Neto o senhor Presidente não 

consegue, neste momento, precisar o dia da entrada mas pode dizer que foi entre a data da última 

sessão da Assembleia Municipal realizada e esta, porque senão esta informação teria entrado no 

documento da anterior sessão. É um processo judicial onde a Câmara Municipal entende que a senhora 

não tem razão, porque o registo está feito sem qualquer ónus, mas obviamente é um assunto que terá 

de ser discutido judicialmente. No que respeita à questão da dívida a fornecedores, desde a última 

informação da Assembleia Municipal para esta, diminuiu, não aumentou. Quanto à questão do 

endividamento da Câmara Municipal os números estão muito claros, ou seja a dívida do Município são 
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doze milhões setecentos e quarenta e três mil euros. A dívida imputada das entidades relevantes, de 

acordo com a Lei das Finanças Locais e com os orçamentos de Estado, são quinhentos e oitenta e seis 

mil euros. Nestes quinhentos e oitenta e seis mil euros está, por exemplo, a dívida do FAM que este 

Governo já tinha garantido que iria deixar de existir, até porque o montante que os Municípios já 

colocaram no FAM é mais do que suficiente para aqueles Municípios que se vão candidatar ao FAM. 

Havia um compromisso do Secretário de Estado que quando se deixasse de colocar dinheiro no FAM ele 

deixaria de ser considerado dívida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto dois da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO DOIS: REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (DL 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – ISABEL FERREIRA DAS NEVES; ----------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto a senhora Vereadora Sara Caladé e informou que este pedido é igual a dois 

que já aqui vieram com uma diferença. Neste pedido como é uma agropecuária a entidade fiscalizadora 

não é a Câmara Municipal é a DRAPS e quando houve a reunião da conferência decisória, para a qual a 

Câmara Municipal de Vagos foi convocada, verificou-se que havia violação de PDM e de restrições de 

Utilidade Pública, nomeadamente RAN e REN. A conferência decisória teve de ser suspensa e foi feito 

um pedido, por parte da senhora Isabel Ferreira das Neves, de Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal. É uma agropecuária, tem pareceres técnicos favoráveis de que pode ser enquadrada no 

regime extraordinário da regularização de atividades económicas e, portanto, foram entregues os 

documentos e cabe à Assembleia Municipal deliberar se reconhece ou não este Interesse Público 

Municipal.  Esta era uma construção inicial que tinha licença de construção mas, entretanto, foram feitas 

ampliações e obras, posteriormente, que desrespeitaram essa licença que existia. ----------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o ponto 

três da ordem de trabalhos, que era só para dar conhecimento da informação aos membros da 

Assembleia Municipal e que foi presente à reunião de Câmara de 06 de outubro de 2016. ------------------- 

------ PONTO TRÊS: RELATÓRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO – 1º SEMESTRE 2016; ---------------------- 

------ Relativamente a este assunto pronunciou-se o senhor Deputado Óscar Gaspar para se referir a três 

pontos. O primeiro deles é referente ao que está escrito no relatório sobre o “grau de execução 

orçamental apresentado na rubrica aquisição de bens de capital, de cerca de 12,74%, deve-se 

essencialmente à taxa de execução das sub-rubricas relativas ao investimento e aquisição de terenos, 

edifícios e bens de domínio público.” Isto quer dizer que à data deste relatório a taxa de execução do 

orçamento em aquisição de bens de capital era de 12,74%. O segundo ponto que referiu tem a ver com 

a linha do resultado líquido e sobre isto diz este relatório, que embora não tenha aqui todos os proveitos 

mas também não tem as amortizações, o primeiro semestre terá sido concluído com o resultado líquido 

negativo de setecentos e vinte e nove mil euros, o que aliás é mais do dobro do prejuízo do ano anterior. 
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Depois ir-se-á ver como é que são as contas do total deste ano mas aquilo que é dado a conhecer pelo 

andamento do primeiro semestre é que a situação financeira não ia muito equilibrada. No terceiro ponto  

o senhor Deputado questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o que é que fez às 

recomendações elencadas neste relatório, nomeadamente sobre o facto da Câmara Municipal não fazer 

reconciliação bancária. Pelo menos no final do semestre não o fez e, por isso, não houve possibilidade 

de confrontar os bancos com a contabilidade da Câmara Municipal. A outra recomendação tem a ver 

com o facto dos seguros da Câmara Municipal estarem com capitais substancialmente inferiores ao valor 

do que é suposto estarem a cobrir. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente usou da palavra e explicou que relativamente ao relatório dos revisores reflete 

bem o esforço que a Câmara Municipal tem feito naquilo que é mais importante. O senhor Deputado 

pega muito nos resultados líquidos e noutras questões que são menores desvalorizando o esforço que a 

Autarquia tem feito para reduzir a dívida que é aquilo que mede melhor o desempenho de uma Câmara 

Municipal. Uma Câmara não existe para dar lucro, existe para servir de forma conveniente os cidadãos e 

é isso que se tem vindo a fazer e, ao mesmo tempo, tem-se conseguido reduzir a dívida o que é de 

enaltecer. No que respeita à questão das reconciliações bancárias não foram feitas no primeiro semestre 

mas serão feitas no final do ano, como é evidente. Quanto à outra questão, é uma questão pertinente, e 

que já foi feita no relatório final do ano passado, e que tem a ver com o património. A Câmara Municipal 

tem estado desde o início do ano a trabalhar nessa questão, de revisitar todo o património, e isso 

evidentemente terá consequências depois na questão dos seguros. Aliás, quem trata dos seguros na 

Câmara Municipal é precisamente a secção de património. Está a ser feito um trabalho bastante grande, 

porque esta era uma lacuna que existia, já detetada há bastante tempo, e que acabava por contribuir 

para esses tais resultados líquidos que eram do ponto de vista contabilístico relevante. Do ponto de vista 

da atuação da Câmara Municipal eram pouco relevantes porque a dívida que era aquilo que mais 

interessa tem vindo a diminuir ano após ano. Em relação à execução é do conhecimento de todos que 

hoje as Autarquias não podem ter menos que 85% de execução em dois anos consecutivos. A Câmara 

Municipal de Vagos teve no ano passado a execução acima dos 85% e, portanto, este ano não é um 

assunto que preocupe de forma muito relevante, embora, obviamente que está dependente desta 

execução a execução da receita e muita dela, para aquilo que é as despesas de investimento, 

dependem, por exemplo, da execução dos fundos comunitários. Como o Governo tem deixado atrasar a 

execução doa fundos comunitários, e não foi só este, os dois anteriores também, torna a vida das 

Autarquias bastante mais complicada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 

24 de novembro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO: 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016; ------ 
------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que o Governo quer dar um 

incentivo para a execução de fundos comunitários ainda durante este ano, nomeadamente na questão 

de bonificar em 10%, para este projeto que está incluído na Regeneração Urbana e que já foi 

amplamente discutido, quer nos órgãos do Município quer com as pessoas que quiseram participar 
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nessa discussão. No fundo o que se trata é que a Câmara Municipal aprove uma opção que estava no 

plano para dois mil e dezassete e a passe para dois mil e dezasseis para que possa ir buscar cerca de 

cento e oitenta mil euros ao Centro 2020 a mais do que aquilo que havia sido já referenciado, que era 

um milhão oitocentos e sessenta mil euros para a PARU. --------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar usou da palavra para referir três questões. Tanto quanto se sabe 

deve de haver algum imbróglio com aquele espaço porque o proprietário do terreno e o proprietário do 

edifício são entidades distintas e a sua questão prende-se com o facto de se demolindo o edificado a 

única coisa que fica é o terreno e a titularidade passa a ser unicamente do dono do terreno. A segunda 

questão prende-se com o que, ou seja, parece um pouco estranho, e o senhor Deputado leu com 

atenção a ata da Câmara em que a questão foi suscitada, e pouca a justificação que a Câmara Municipal 

dá. Percebeu-se bem o incentivo em relação ao acelerador, concorda-se com ele, e com tudo o que for 

feito para canalizar mais verba para o concelho de Vagos e para aumentar o investimento é de aplaudir, 

mas o senhor Deputado quer entender o que é que se pretende fazer naquele espaço. Uma intervenção 

naquele sítio é uma questão até de saúde pública, mais do que ordenamento, num primeiro momento. A 

terceira questão diz respeito a um assunto referido neste ponto da ordem de trabalhos que é uma 

alteração ao orçamento e plano de atividades deste ano que tem implicação direta para o próximo ano. A 

seguir vai-se apreciar uma proposta da Câmara Municipal para gastar cento e oitenta mil euros quando 

se está agora já a aprovar que parte dessa despesa seja feita este ano. Portanto, daqui a um pouco não 

se pode estar a aprovar a mesma coisa que se está a aprovar agora para dois mil e dezassete. Tem de 

haver um entendimento, isto é, tem de se saber se é para fazer a obra em dois mil e dezasseis ou em 

dois mil e dezassete. A obra não pode é estar, pelos mesmos montantes, em dois documentos distintos 

e para dois exercícios também diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Mário Castelhano e referiu que para além daquilo 

que disse o senhor Deputado Óscar Gaspar, com o qual concorda, entende que há um pouco de “stress” 

a mais por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal em resolver já uma questão. E é lamentável 

que não seja verdadeiramente para construir algo mas sim para “vota a baixo”, e estas decisões causam 

alguma confusão ao senhor Deputado. O senhor Presidente teve três anos para fazer projetos e 

apresentar candidaturas e não o fez e agora quer apresentar “qualquer coisinha, nem que seja para 

deitar a baixo, para chamar à atenção. Ora, nós não embarcamos nesse tipo de gestão, senhor 

Presidente.” Se o senhor Presidente queria maximizar e potenciar esse acelerador para ir buscar mais 

alguma verba apresentava uma candidatura de milhões. Há no concelho de Vagos onde investir milhões 

e isso é que deve ser explicado, ou seja, porque é que não investe esses milhões. Com certeza não é 

por falta de capacidade ou de competência, haverá outros fatores provavelmente, quer internos quer 

externos mas que o impedem de apresentar esse tipo de candidaturas. O senhor Deputado entende que 

não lhe deve ser dado este bónus porque a opção é do Presidente da Câmara. Há anos que se falam de 

candidaturas ao Centro 2020, ao QREN, aos fundos comunitários e, portanto, os serviços deviam estar 

preparados para isso, porque as organizações também têm de ser competitivas, e estas situações têm 

de ser acauteladas atempadamente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra e esclareceu o senhor Deputado Mário 

Castelhano que esta candidatura é ao acelerador, e não ao “adivinhador de investimento”. A Câmara 

Municipal só assinou esta semana o contrato com o Centro 2020 para a PARU, ainda nem havia, porque 

não foi aberto, e as datas dos anúncios estão nos documentos, e porque em primeiro lugar puderam 

fazer as candidaturas os maiores Municípios, os que tinham os centros maiores, e só posteriormente é 

que essa candidatura abriu para os outros Municípios. A Câmara Municipal de Vagos fez a candidatura, 

discutiu a candidatura, essa história do acelerador é relativamente recente, foi anunciada em junho em 

Aveiro numa cerimónia onde esteve o senhor Primeiro-Ministro. Do anúncio até a operacionalização 

ainda passou algum tempo e, portanto, a Câmara Municipal não podia adivinhar e mal teve 

conhecimento que a candidatura estava aprovada, e as condições da sua aprovação, pode de facto fazer 

a candidatura ao acelerador. Tudo isto decorre também dos prazos que muitas vezes são dados, 

nomeadamente pela entidade que gere este tipo de fundos, que é a CCDR, que deu a oportunidade à 

Câmara Municipal de fazer esta candidatura.  Evidentemente que existem alguns fatores que poderiam 

condicionar a utilização de milhões, nomeadamente se esta Assembleia tivesse, por maioria, tomado a 

mesma decisão que o CDS tomou ao aprovar um empréstimo de 1,5 milhões de euros para uma obra 

importante. Quanto à questão jurídica, levantada pelo senhor Deputado Óscar Gaspar, o terreno 

pertence à Câmara Municipal, o edifício não tem registo. Numa reunião da ACeS onde estiveram 

presentes o senhor Presidente e o senhor Deputado Óscar Gaspar o Dr. Manuel Sebe, diretor da ACeS, 

referiu que de acordo com o protocolo que existia não tinha dúvidas nenhumas que o Centro de Saúde 

era pertença da Câmara Municipal. Existe, de facto, essa preocupação que tem vindo a ser acautelada 

junto da ARS. No que respeita aos valores e à explicação mais contabilística o senhor Presidente pediu 

autorização ao senhor Presidente da Mesa para ser o chefe da divisão financeira da Câmara Municipal, 

Dr. Luís Nuno André, a prestar esses esclarecimentos mais técnicos. --------------------------------------------- 

------ O Dr. Luís Nuno André começou por esclarecer que na revisão que está a ser proposta existe uma 

repartição, ou seja, uma parte para dois mil e dezasseis e outra para dois mil e dezassete. O montante 

que não for executado passa para dois mil e dezassete, ou seja, a proposta que irá ser aprovada é 

sempre do valor máximo e, por isso, não há qualquer incongruência. Se a obra passasse para dois mil e 

dezoito já não seria possível, mas como ela termina em dois mil e dezassete o montante que não for 

executado este ano irá passar naturalmente para o ano seguinte. Se, por caso, o valor que for proposto 

agora, na revisão, fosse superior ao montante que estava em dois mil e dezassete aí é que já não dava 

para aprovar o projeto em dois mil e dezassete. Mas como o valor que está a ser posto a revisão encaixa 

no valor do orçamento não haverá qualquer problema. Além de que quando foi feito orçamento foi feito 

com uma previsão de uma revisão e a revisão já foi feita com o valor mais certo e com base na 

estimativa do projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto quatro a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com 21 (vinte e um) votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 7 

(sete) votos contra, do grupo municipal do CDS. --------------------------------------------------------------------------- 
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------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto cinco da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – TAXA A APLICAR EM 
2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e esclareceu que este é um valor 

que já está referenciado no regulamento de taxas mas, segundo informações do serviço, tem de ser 

ratificado todos os anos em sede de Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o ponto 

seis da ordem de trabalhos que era apenas para dar conhecimento da informação aos membros da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – ANO 2016 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e explicou que foi prestada a informação 

conforme o estipulado na autorização que foi dada à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a discussão e 

aprovação o ponto sete da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 de 

novembro de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – ANO 2017 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO; --------------- 

------- Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e referiu que diz respeito ao mesmo assunto 

do ponto anterior mas para o ano de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano usou da palavra porque queria chamar a atenção ao senhor 

Presidente para uma questão, ou seja, na assunção de compromissos plurianuais não ir mais além de 

dois mil e dezassete. O senhor Deputado sabe que haverá negócios, haverá lucro e que em algumas 

situações será bom para a Câmara negociar por dois ou três anos mas deve ser feito um esforço para, 

naqueles que seja possível, evitar a assunção de compromissos para além do ano de dois mil e 

dezassete. Na opinião do senhor Deputado seria uma atitude de bom senso. ------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto oito da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO OITO: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2017; --- 
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------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e explicou que depois de seguidos 

os procedimentos legais exigidos vem à Assembleia Municipal a aprovação do contrato de empréstimo 

de curto prazo para o ano dois mil e dezassete, tal como tem vindo a ser feito nos anos anteriores sendo 

que desta vez se obteve mais um recorde de preço da operação. Este ano houve ainda mais candidatos 

e com preços melhores. Este é um sinal que a saúde financeira da Câmara Municipal interessa também 

ao setor bancário e isso é fruto do esforço que tem vindo a ser feito nos últimos anos. ------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano pediu para usar da palavra e perguntou porque é que o 

senhor Presidente precisa de um empréstimo de curto prazo se acabou de referir que a saúde financeira 

da Câmara Municipal é de salutar. Provavelmente este empréstimo de quatrocentos mil euros é uma 

espécie de “doping financeiro”, que o senhor Presidente se habituou desde início a adquirir, viciou-se e já 

não passa sem ele. Esta situação tem permitido que a Câmara Municipal apresente uma receita com 

mais quatrocentos mil euros e logicamente também uma despesa. Se o senhor Presidente tivesse feito 

aquele esforço que o grupo municipal do CDS lhe recomendou logo em dois mil e treze já tinha feito o 

alcatroamento da estrada Sanchequias/Rines, ou pelo menos parte. Este montante não faz sentido para 

quem diz que tem uma saúde financeira extraordinária. ------------------------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e referiu que o processo está bem 

instruído e se a Câmara Municipal entende que precisa deste dinheiro não há motivo para não se 

aprovar o empréstimo. Contudo, segundo o senhor Deputado a justificação dada pelo senhor Presidente 

da Câmara não corresponde àquilo que é a realidade. Infelizmente a redução do spread bancário nada 

tem a ver com a Câmara Municipal de Vagos e muito menos com o desempenho da Câmara Municipal 

de Vagos nos tempos mais recentes. Tem a ver, sim, com a atuação do BCE que tem beneficiado todo o 

país e beneficia muito as entidades públicas e, portanto, o que está a acontecer em Vagos não é com 

certeza melhor do que o que está a acontecer a outras Câmaras Municipais. O 0.85% de spread é um 

bom spread, e tem de se aproveitar estes spreads, sendo certo que eles vão subir e convém não esticar 

demasiado a função financeira porque quando as taxas de juro subirem, e aí também não 

necessariamente por desleixo financeiro da Câmara, terão de ser pagos mais encargos financeiros. ------ 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e referindo-se à intervenção do senhor 

Deputado Mário Castelhano explicou que estes empréstimos de curto prazo são apoios à tesouraria. Tal 

como muitas empresas, que apesar de terem uma boa saúde financeira, tem apoio à tesouraria. Quanto 

à questão do spread obviamente que há aqui um papel do Banco Central Europeu, e das políticas 

macros económicas, um papel muito importante do anterior Governo que voltou a colocar Portugal nos 

mercados. Quanto à questão de não haver mérito o senhor Presidente discorda do senhor Deputado 

Óscar Gaspar porque ainda recentemente esta Assembleia Municipal aprovou uma redução de spread 

num empréstimo que até já estava consolidado, com a Caixa Geral de Depósitos, para pagar o processo 

Ria Vagos, e que implicou que a Câmara Municipal poupasse cerca de setecentos mil euros. É verdade 

que há fatores externos mas também não deixa de ser verdade que há fatores internos e estes são 

promotores que haja vontade por parte dos bancos aprovarem um empréstimo à Câmara Municipal de 

Vagos. Não é só “obra e graça” do Banco Central Europeu e nem do anterior mas também da Câmara 

Municipal de Vagos e da Assembleia Municipal que sucessivamente tem aprovado os orçamentos e as 
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execuções que levam a que esses orçamentos sejam equivalentes a redução de dívida. E é isso que 

depois entra nas contas do banco que avalia o nível de risco de cada um dos seus clientes e atribui o 

preço, de acordo com aquilo que é o nível de risco. --------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto oito a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com 21 (vinte e um) votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 7 

(sete) votos contra, do grupo municipal do CDS. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto nove da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 31 

de outubro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO NOVE: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017; --------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que este orçamento se 

apresenta numa altura em que o enquadramento nacional, e de acordo com o orçamento de Estado que 

já foi aprovado para o ano de dois mil e dezassete, prevê um crescimento moderado na ordem do 1,5%. 

Tudo isto, como é óbvio, traz consequências no enquadramento local, que também tem vindo a ser 

trabalhado do ponto de vista do Município para que haja cada vez mais investimento de modo a que a 

taxa de desemprego, que neste momento coloca Vagos como um dos melhores dez Municípios do país 

com uma taxa de desemprego mais baixa, possa continuar a ser melhorada. Para que se continue a 

consolidar a redução da dívida sem onerar as pessoas porque, como se recordam, este foi um 

compromisso desta Câmara Municipal, ou seja, que não houvesse uma maior oneração sobre as 

pessoas, nomeadamente no que diz respeito à questão do IMI que sempre foi um dos objetivos, e 

consolidou-se esse objetivo durante estes últimos anos, de manter o IMI na taxa mais reduzida. Nos 

últimos dois anos foi dada a possibilidade às famílias que com descendentes a cargo pudessem ter esse 

imposto reduzido. Foi dado todo o enquadramento legal, seguidas todas as regras do POCAL, do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais, orçamento de Estado, etc.. Este orçamento seria já para 

elaborar em SNC-AP mas esse sistema de normalização contabilística ainda não entrará em vigor este 

ano. Já foi feita um portaria indicando que esse sistema só entrará em vigor no ano de dois mil e dezoito. 

Ao nível da receita, e aqui um pouco também na despesa, a Câmara Municipal tentou no texto 

introdutório dar algumas notas explicativas sobre algumas das rúbricas que os senhores membros da 

Assembleia Municipal, ano após ano, colocam a questão sobre a explicação da rúbrica outros ter um 

peso bastante maior do que seria espectável. Uma das coisas negativas do SNC-AP é que em princípio 

não alterará o classificador económico, ou seja, as rúbricas que existem e que causa muitas das vezes 

dificuldades de enquadramento, e que fazem com que muitas vezes se coloquem em outros, coisas que 

não cabem em mais lado nenhum, em princípio não será alterado. Mas ao nível das receitas há que 

referenciar uma redução do IMI, uma redução substancial que provoca com que as receitas, 

nomeadamente nos impostos tenham um decréscimo de cerca de meio milhão de euros, apesar de 

haver um ligeiro aumento da Derrama. Ano após ano isto é assim, a contabilização das receitas cumpre 

também determinados requisitos legais que a Câmara Municipal tem vindo a cumprir, nomeadamente no 

facto de na receita só poder ser contabilizada a média dos últimos vinte e quatro meses. Nos últimos 

vinte e quatro meses o sinal que as empreses de Vagos têm dado é que tem aumentado a DERRAMA e, 
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obviamente, do ponto de vista previsional aumentou-se a DERRAMA em cerca de 20%para o ano de 

dois mil e dezassete. Houve ainda um aumento, fruto desta melhoria da confiança por parte dos 

investidores e a gerar vários investimentos. Os loteamentos e rubricas de loteamentos e obras 

aumentaram, do ponto de vista previsional, cerca de 65%. Em dois mil e dezassete, e ao nível das 

receitas de capital, espera-se que de facto seja o ano de arranque do Portugal 2020 e de tudo o que este 

possa trazer ao país e ao Município, nomeadamente aumentando as despesas de investimento porque 

aumenta as receitas e permite investir ainda mais e melhor. Ao nível das despesas é de referir que as 

despesas com pessoal, consequência do aumento do fim dos cortes que o atual Governo estipulou, irá 

previsivelmente aumentar. Existe um decréscimo das despesas de capital fruto de várias situações, por 

exemplo no ano passado no orçamento para este aparecia de forma bastante sobrecarregada as 

transferências para as IPSS’s do qual já foi liquidada uma parte substancial ficando a restar só a Santa 

Casa da Misericórdia, uma vez que o acordo com esta instituição era mais dividido ao longo do tempo. 

Ao nível das operações financeiras há o registo de cerca de um milhão e setecentos mil euros de 

despesas, sendo que do ponto de vista da amortização de empréstimos de médio e longo prazo, isso 

significa à volta de um milhão de euros todos os anos e depois há a acrescentar cerca de quatrocentos 

mil euros da amortização do empréstimo de curto prazo, aprovado nesta sessão, e que obviamente 

também tem de ser liquidado. Portanto, regra geral um milhão e quatrocentos mil euros será, mais ou 

menos, o valor que vai ser amortizado de capital para o ano que vem. É um pouco por aí que a Câmara 

Municipal tem, ano após ano, reduzido a dívida, tem-se pago empréstimos e desde dois mil e dez que a 

Câmara Municipal não tem contraído nenhum empréstimo de médio e longo prazo com exceção do 

PAEL que foi aprovado aqui em Assembleia Municipal. Ao nível do investimento há a destacar nas 

funções gerais a construção dos novos armazéns municipais, a requalificação do Palacete Visconde de 

Valdemouro e a criação do tal espaço cultural multifuncional que possa ser aproveitado por todos no 

concelho, que está nas funções gerais como podia estar nas culturais, é uma questão de classificador. 

De mais pequeno valor mas igualmente relevante é a aposta que a Câmara Municipal tem vindo a fazer 

na desmaterialização de processos, e esta é uma aposta para continuar de modo a melhorar a ligação 

que existe com o cidadão. Quanto às questões sociais destaque, nas grandes opções do plano, para 

todas aquelas áreas que muitas vezes a Câmara Municipal vai para além daquelas que são as suas 

competências, como é o caso da educação, substituindo-se ao Estado. Ainda recentemente houve a 

entrega de prémios de mérito do Agrupamento de Escolas de Vagos e o senhor Diretor fez questão de 

referir isso. A Câmara Municipal tem feito um trabalho de acompanhamento sério  de todas as políticas 

que o Agrupamento de Escolas tem implementado no concelho fazendo-se substituir muitas das vezes 

ao Ministério da Educação, nomeadamente colocando cerca de trinta auxiliares em todas as escolas do 

concelho para além daquilo que era a sua obrigação. Para além disso, a continuidade da aposta naquilo 

que têm sido os projetos verdadeiramente inovadores e que têm colocado Vagos no centro das políticas 

educativas, como por exemplo: o Centro de Ciência e Cultura, em conjunto com a Fábrica da Ciência; o 

projeto Newton gostava de ler; a deslocação dos alunos do 3º e 4º anos às piscinas municipais; o projeto 

Ténis de Mesa; o projeto do Centro Náutico. Todos estes são projetos que têm sido apoiados pela 

Câmara Municipal desde a primeira hora. Nas questões de âmbito social é de destacar a continuidade da 
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ligação forte à Misericórdia e às IPSS’s. Durante o ano de dois mil e dezasseis foi feito um grande 

esforço para que a dívida que existia às IPSS’s fosse devidamente liquidada para que estas pudessem 

prosseguir o seu trabalho sem esse encargo adicional. Para o ano de dois mil e dezassete é um dos 

objetivos continuar com essa ligação, preservar essa ligação que é uma ligação que o concelho de 

Vagos tem existido nos últimos anos e que tem promovido uma fácil inserção social, nomeadamente, por 

exemplo ao nível do Gabinete de Inserção Profissional, no âmbito da Rede Local de Inserção Social que 

está sediada na Misericórdia e com a qual a Câmara Municipal tem trabalhado de forma permanente e 

muito vantajosa para o Município. De destacar também, para o ano de dois mil e dezassete, a 

reabilitação de dois bairros sociais, o Bairro da Corredoura e o Bairro Dr. Pedro Guimarães, que têm 

alguns problemas ao nível das infiltrações e que têm de ser resolvidos. No meio ambiente há a destacar 

as intervenções previstas para a Lagoa do Moitão e para o Barreiro de Calvão, que são duas 

intervenções muito importantes em duas áreas sensíveis do concelho de Vagos. No caso do Barreiro 

tem de se preservar, no caso da Lagoa ter-se-á de olhar com ao atenção património ambiental que o 

Município tem. Neste momento, estão já feitas duas candidaturas ao POSEUR para a requalificação das 

áreas ambientais da floresta que é propriedade do Município: uma para requalificação de todo o espaço 

ardido na década do ano dois mil e uma segunda para o combate às espécies invasoras, nomeadamente 

a acácia. Na questão da cultura o senhor Presidente voltou um pouco atrás para fazer referência às 

funções gerais onde está a requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro que tem uma dupla 

vertente que também pode ser considerado cultural. Mas não só, continuar com o apoio às associações 

e todos aqueles que trabalham em prol da cultura; voltar a ter o projeto cultural em rede, que foi uma 

candidatura que a CIRA já fez revisitando uma outra candidatura que se fez no passado e com bastantes 

frutos nessa altura. Na questão do desporto continuar a apoiar os clubes e todas as associações 

desportivas que têm promovido a prática desportiva no concelho de Vagos. A Câmara Municipal, já neste 

mandato, apoiou a construção de três novos sintéticos, o CRAC, o Sosense e na Ponte de Vagos, e a 

verdade é que o reflexo disso foi a quase duplicação de atletas federados na Associação de Futebol de 

Aveiro e isso é resultado de uma aposta forte nas políticas desportivas. Mas não só, a intenção é dar 

continuidade de todos os projetos desportivos que colocam o desporto ao dispôr de todas as pessoas 

como o projeto Mais Idade Mais Saúde, Vagos em Ação e os Campos de Férias. Ao nível desporto 

também ir fazendo face à necessidade que foi detetada em melhorar a eficiência energética dos edifícios 

ligados ao desporto e, portanto, isso está também previsto no plano de ação para dois mil e dezassete. 

Nas funções económicas é tido como prioridade a requalificação da Parcela B do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de Soza e a requalificação da Zona Industrial de Vagos. entretanto, já está a ser 

tratado o projeto de ligação da Zona Industrial de Vagos à A17 e posteriormente à Zona Industrial da 

Mota e à A25, mas obviamente é preciso arranjar financiamento e num ano onde irão arrancar as obras 

na estrada Sanchequias /Rines, que irão consumir bastantes recursos financeiros, torna-se difícil 

responder a todas as necessidades ao mesmo tempo. Esta será uma obra para ir pensando bem durante 

o ano de dois mil e dezassete e mais tarde, nos anos seguintes, promover com um projeto bom e uma 

boa preparação, porque há muitos terrenos a adquirir e muitos assuntos a tratar com as Juntas de 

Freguesia para que se possa implementar este projeto. No comércio e turismo continuar a aposta nos 
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eventos âncora que o Município tem desenvolvido, tais como: Vagos Metal Fest; Vagueira Surf Fest; 

Vagos Sensation Gourmet; todo o cartaz de verão, que tem vindo a ser promovido, na praia da Vagueira. 

A praia da Vagueira continuará a ter durante o ano de dois mil e dezassete uma forte aposta que tem 

sido arduamente negociada com as entidades, nomeadamente a APA e a POLIS Litoral Ria de Aveiro. 

Ainda recentemente se está a trabalhar em dois projetos diferentes, um com a POLIS outro com a APA. 

O primeiro consiste em fechar os esporões da defesa aderente, da praia do Labrego e da praia da 

Vagueira, continuando o enrocamento, a seguir ao esporão, para evitar que o mar leve a areia por detrás 

do esporão. A norte no Canto da Sereia, e neste caso já com a APA, está-se a trabalhar no fecho do 

remate da defesa aderente colocando ali um tubo geotêxtil que irá evitar que o mar com marés mais 

elevadas possa entrar por ali e levar a areia por detrás do esporão. De referenciar também uma boa 

notícia deixada há bem pouco tempo pelo senhor Ministro do Ambiente que deu continuidade ao que 

vinha do Governo anterior, e o senhor Presidente relembrou que a POLIS já havia gasto muito dinheiro 

em projetos e estudos de impacto ambiental para a dragagem da Ria de Aveiro e esse projeto irá mesmo 

avançar. Muitos dizem que estas não são obras deste executivo, o que não corresponde inteiramente à 

verdade, mas convém referir que para todos esses projetos, nomeadamente os projetos da POLIS, 

existiu já um compromisso financeiro e um pagamento por parte da Câmara Municipal. Essas obras 

foram negociadas, em tempos, com Governos anteriores, este em concreto na altura do Governo do 

Engº José Sócrates, e este Governo vai dar continuidade. Na semana passada foi submetida a 

candidatura ao POSEUR por parte da APA, para aquilo que o senhor Ministro também anunciou e que 

foi bastante discutido, o estudo para o quebra-mar destacado na praia da Vagueira. Este é um 

orçamento equilibrado, que equilibra a ambição que este executivo tem com a continuação desse 

objetivo que é não hipotecar o futuro dos munícipes de Vagos. Tem sido feito de forma consciente e o 

executivo quer que este orçamento, que vai no mesmo sentido dos anteriores, não onerando os 

munícipes, reduzindo a dívida e ao mesmo tempo levar a cabo projetos estruturantes para o concelho. --- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar, relativamente a este ponto da ordem de trabalho, fez uma 

apresentação sobre o documento do orçamento e plano de atividades para dois mil e dezassete. Esta é 

uma leitura sua e do Partido Socialista que partindo das mesmas contas e dos mesmos números da 

Câmara Municipal que com toda a certeza terão conclusões bastante distintas. Assim sendo, começou 

por uma parte descritiva com a qual se congratula tendo estes pontos sido retirados da parte inicial do 

documento que foi apresentado. Quando se diz que se pretende dedicar mais atenção e foco nas 

questões sociais, quando se releva o fim dos pagamentos em atraso, quando se fala da construção dos 

novos armazéns ou das obras de requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro obviamente estão 

de acordo e congratulam-se com isso. É importante que neste texto inicial do orçamento estas questões 

lá estejam assim como o reconhecimento de que o Portugal 2020 será absolutamente essencial para o 

investimento público e também para o investimento das Autarquias Locais. Uma nota muito breve sobre 

aquilo que parece mais claro quando se olha para os orçamentos da Câmara Municipal nos últimos 

anos. Entretanto apresentou dois gráficos sendo que num deles aparecem as despesas correntes e no 

outro as despesas de capital e as receitas de capital, sendo que as despesas de capital, em grosso 

modo, são investimento, e mais uma série de coisas, mas em boa parte é investimento. Aquilo que mais 
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se nota no gráfico é que a curva azul à direita tem uma quebra a partir de dois mil e treze. Para se 

compor a despesa de capital e a despesa corrente fica muito claro que nos últimos anos não ouve 

nenhuma intenção de reduzir despesa corrente. Não aparece. Depois, há um outro aspeto para o qual se 

tem vindo a chamar à atenção, ano após ano, e que inquina sempre a discussão dos orçamentos, 

porque o que se está aqui a aprovar, e que se tem aprovado nos anos anteriores, não é para fazer. 

Estes são os números da execução do ano de dois mil e quinze e são os números com base no 

orçamento inicial que é o orçamento aqui aprovado antes do início do ano. Aquilo que fica muito claro é 

que a aquisição de bens de capital ficou-se nos 46% e nas transferências de capital 40%, ou seja, em 

qualquer dos casos na parte do capital houve uma execução que não chegou a metade. Estes são os 

dados que se tinham com o relatório que a Câmara Municipal enviou aos membros da Assembleia para 

preparar esta sessão. O que diz o relatório é que até ao primeiro semestre só estavam executados cerca 

de 13% e ainda que se mensualizasse a despesa de capital prevista para este ano, até novembro, ter-

se-á uma taxa de execução de 40%. Mais uma vez nem metade daquilo que estava previsto ser 

executado, ser investido, no concelho é executado, ou seja, pelo menos metade das obras nunca foram 

inscritas para serem realizadas. Depois. há um outro aspeto, passando da receita para a despesa, que 

não deve ser preocupação apenas da Câmara Municipal, mas de todos, isto é o Município de Vagos tem 

um orçamento para o próximo ano que tem 38% das transferências do Estado, 23% do IMI, do IMT e da 

Derrama e 23% de FEDER. Estas são três rúbricas que têm aqui a grande parte da receita e a que tem a 

ver com todos os munícipes é a preparação das candidaturas para o FEDER. Ao olhar para a receita a 

execução de dois mil e quinze já está fechada, já foi aqui aprovada, e agora tem-se o orçamento para 

dois mil e dezassete e é curioso que nestes dois anos perdeu-se arrecadar mais 3,2 milhões de euros. 

Há de facto uma quebra de impostos na ordem dos duzentos mil euros. Há pouco o senhor Presidente 

falou, e está nos documentos, numa quebra de quinhentos mil mas é uma quebra do previsto para o 

próximo ano face ao que estava previsto para esse ano, não é uma quebra em termos daquilo que foi 

executado. Mas em termos de executado há de facto uma quebra de duzentos mil euros mas há aqui um 

aumento substancial do FEDER muito perto dos três milhões de euros. Portanto, as duas questões que 

se colocam quando se sabe que a Câmara Municipal diz que supostamente vai ter mais três milhões de 

euros disponíveis para o próximo ano é o que é que lhe vai fazer e se de facto é razoável esperar-se por 

este valor, nomeadamente o valor de FEDER que é um valor para o qual se pode ter alguma perceção 

do nível de aceitação das candidaturas mas não se sabe o que se vai receber. A Câmara Municipal o 

que diz é que com estes três milhões de euros a mais vai fazer aquisição de bens e serviços de capital, 

mais uma vez investimento. Menos esperado e menos justificado, do ponto de vista do senhor Deputado, 

é o aumento de 30% na aquisição de bens e serviços e se formos um bocadinho mais ao detalhe nesta 

aquisição de bens e serviços de facto há um crescimento de 30% mas é um crescimento pouco 

justificado nos documentos que foram entregues. Desde logo estudos e consultadoria, com um aumento 

de 246%, conservação de bens com um aumento de 80%, encargos de cobrança da receita é de 72%. 

Não é muito habitual em tão pouco tempo uma Câmara Municipal, e com um endividamento de 12,8 

milhões de euros, ter crescimentos de bens e serviços correntes na ordem dos 30%. Há uma outra 

questão que salientou no início mas que depois não tem tanta concretização na prática, ou seja, a 
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Câmara Municipal diz que afeta das grandes opções do plano às funções sociais, mas nas funções 

sociais cabe muita coisa como se sabe e até se chega ao caso caricato de aparecer como um 

investimento social a demolição do Centro de Saúde. Bem vistas as coisas no plano plurianual de 

investimentos a verdade é que as funções sociais não pesam mais do que 15%, sendo que a educação 

tem 1%, oitenta mil euros que estão inscritos para a requalificação das escolas, e a cultura tem 0%. 

Entretanto, referiu-se aos grandes projetos importantes da Câmara Municipal: Requalificação do 

Palacete Visconde de Valdemouro; Requalificação da Zona Industrial de Vagos; Acesso à Zona 

Industrial; Parque de Lazer das Fêmeas. O senhor Deputado deixou duas pequenas dúvidas para que 

depois o senhor Presidente esclarecesse: uma para saber porque é que se reduz a verba para as 

Freguesias e outra porque é que se tomou a decisão de passar a ter, praticamente, só transferências 

correntes para as associações, ou seja, passou tudo a ser via subsídios. Pontos positivos deste 

orçamento: a sinalização que é dado ao orçamento participativo; a intenção de requalificar as escolas; 

arranque da requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro. Pontos negativos deste orçamento: o 

adiamento, sempre, dos investimentos; verbas a aparecerem apenas com efeito eleitoral; reduzido grau 

de possibilidade de obter algumas receitas, nomeadamente FEDER; um reduzidíssimo investimento na 

educação; a reduzida escala do orçamento participativo, representa 0,005% do orçamento; grande 

ênfase em festas; o peso dos passivos financeiros, continua-se a pagar erros e desvarios do passado e 

todos os anos se tem de satisfazer uma dívida que é do Município e que pesa muito. Neste relatório 

faltam documentos comparativos e de projeção das contas de dois mil e dezassete, ou seja, não se 

consegue perceber se o orçamento fosse todo executado e fosse executado de acordo com aquilo que é 

a proposta da Câmara qual seria o resultado final. Assim como também não tem o mínimo de dados 

sobre a execução de dois mil e dezasseis. Entretanto, para terminar referiu duas notas finais. A primeira 

delas para lamentar a prioridade que é dada à educação, não bate certo com a que é presente no texto. 

No texto o senhor Deputado diria que se daria consequência à discussão que se teve aqui, numa das 

últimas Assembleia Municipais, e ir-se-ia ter um esforço forte na requalificação das escolas, um esforço 

grande em termos de equipamento também nas escolas e material didático e não é isso que consta nos 

números. Em relação ao orçamento participativo o Partido Socialista vinha-o reclamando há muito 

tempo, há muitas Câmaras Municipais que já o fazem. No ano passado o senhor Presidente da Câmara 

referiu que era muito cético em relação a este tipo de orçamento e por isso é um bom sinal apesar do 

seu ceticismo, ter este valor inscrito para o efeito, sendo certo que cem mil euros não é, de facto, para 

que os vaguenses possam dizer ondem preferem ver o dinheiro dos contribuintes seja aplicado. Com 

esta apresentação o objetivo não é apenas ser uma crítica ao orçamento apresentado pela Câmara 

Municipal mas porque o Partido Socialista gostaria, de facto, de ter: um orçamento diferente; um 

orçamento em que as funções sociais representassem mais de 50%; um orçamento em que a educação 

por si só representasse mais de 15%; um orçamento que reduzisse a carga fiscal dos vaguenses; um 

orçamento que estimulasse a atividade económica; um orçamento que fosse feito no sentido de ser 

cumprido na prática; um orçamento que colocasse o Município na frente em termos de modernização 

administrativa; um orçamento que colocasse o Município no mapa por bons motivos e que atraísse 
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pessoas a Vagos e um orçamento que não fosse deficitário. Isto tudo é possível, isto não é o melhor dos 

mundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano  começou por dizer que os gestores são sempre avaliados 

pelos seus resultados. Este documento é uma opção do executivo do PSD e todos sabem que se fosse o 

CDS faria opções diferentes, porque teriam políticas diferentes e os resultados seriam com certeza 

também diferentes. O senhor Deputado referiu que quem ouviu o senhor Presidente da Câmara 

Municipal à quatro anos atrás e quem o ouvir hoje apercebe-se que se está perante um “playback”. Já há 

quatro anos se falava que a estrada de Santo André/ZIV/Porto de Aveiro ia ser construída, que se ia 

fazer o PES/ZIV, a estrada para a Vagueira, as circulares e ao fim deste tempo não há nem uma via 

estruturante. É disto que se está a falar, o resultado é este, ao fim de quatro anos não há uma única via 

estruturante nem sequer projetada. As grandes opções deste plano e orçamento são da 

responsabilidade do senhor Presidente da Câmara e do PSD, porque quando se vai apreciar as grandes 

opções do plano verifica-se que em dois mil e treze há obras empurradas para dois mil e catorze, de dois 

mil e catorze passam par dois mil e quinze, de dois mil e quinze para dois mil e dezasseis, de dois mil e 

dezasseis para dois mil e dezassete. Como se está aqui a discutir o plano e orçamento para dois mil e 

dezassete já aparecem lá obras para fazer qualquer coisa em dois mil e dezasseis para dizer que se vão 

fazer porque estão lançadas como grande parte do investimento de dois mil e dezoito. Este confronto da 

realidade é questionado pelo grupo municipal do CDS, porque afinal das contas será que é agora que vai 

ser mesmo, o senhor Presidente vai agora “arregaçar as mangas” e vai mesmo fazer as obras a que se 

compromete, como a estrada dos Rines/Sanchequias, onde o senhor Presidente diz que um milhão de 

euros não chega e critica o facto do senhor Deputado ter votado contra. O senhor Mário Castelhano 

votou contra o empréstimo para a dita estrada e a sua declaração de voto está em ata, e o que disse foi 

que não era contra a obra, que já devia era já estar feita, queriam era ver o projeto já feito e depois, 

então, peça para o CDS aprovar os três milhões que diz serem necessários. O senhor Presidente tem de 

dar a informação toda e não fazer este tipo de política barata. O que se tem visto neste orçamento, e nos 

outros orçamentos antecedentes, é que cada vez mais o senhor Presidente faz maior cativação de 

verbas para festas e não obras, e o dinheiro não cresce, se é gasto em festas não podem aparecer 

obras. Mas esta é uma opção do senhor Presidente que está no direito de o fazer mas tem é de assumir 

que se não faz mais alcatroamentos, passeios, arborizações, melhorar algumas condições de vida dos 

munícipes, etc., é porque as opções foram outras, o dinheiro foi encaminhado para outros lados. O 

senhor Deputado está curioso para saber quantas alterações é que o senhor Presidente vai fazer ao 

próximo orçamento em dois mil e dezassete. Este montante de dezoito milhões de euros é muito dinheiro 

e, de facto, as opções tomadas por este executivo para o gastar mas isso é da responsabilidade do 

senhor Presidente, para o bem e para o mal, mas depois não venha criticar o facto de o CDS votar 

contra. O senhor Mário quis deixar bem claro que o CDS investiria este montante de outra forma, com 

outras opções, com outras políticas e logicamente com outros resultados. Por isso, fazendo fé e pegando 

nos resultados que até à data têm sido apresentados, e que não agradam nada ao CDS, e que pensa 

que ao povo de Vagos também não, a atitude só pode ser uma para com este orçamento que é votar 

contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Ausentou-se da sessão a senhora Deputada Maria Helena Marques, quando eram cerca das vinte 

horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para tecer algumas explicações face 

aos comentários dos senhores Deputados Óscar Gaspar e Mário Castelhano. Relativamente à falta de 

documentos o senhor Presidente começou por dizer que o Governo procedeu muito mal ao não entregar 

documentos obrigatórios que é uma coisa diferente daquilo que o senhor Deputado quer. O senhor 

deputado sugere que a Câmara Municipal entregue documentos que não são obrigatórios. 

Provavelmente, na alteração que aí vem do SNC-AP poderão vir a ser obrigatórios mas, neste momento, 

não. A Câmara Municipal apresenta tudo aquilo que obrigatoriamente e por lei tem de ser apresentado. 

O senhor Deputado durante a apresentação que fez disse duas coisas diferentes, ou seja, primeiro disse 

que a Câmara Municipal não apresenta documentos mas depois a determinada altura da apresentação 

disse que usou dados que foram enviados aqui na informação, da execução orçamental, para fazer 

extrapolações para o ano de dois mil e dezasseis. Relativamente ao Portugal 2020 ainda bem que o 

senhor Deputado reconhece, a par com o executivo, da importância desta execução para o país. Em 

relação às despesas de capital o senhor Deputado usou um truque, e sabe que o usou, porque é 

verdade que as despesas de capital durante os anos de dois mil e doze e dois mil e treze foram mais 

elevadas. Mas sabe-se porquê, porque foi executado o PAEL e pagou-se despesa de capital e, por isso, 

é que a execução de despesa de capital nesses anos foi mais elevada. Aliás, a Câmara Municipal atingiu 

no ano de dois mil e treze a execução de dezanove milhões de euros do orçamento que não é uma 

execução normal na Câmara, surge do ponto de vista contabilístico porque se tem de contabilizar a 

receita e a despesa e houve receita e liquidou-se despesa e isso, obviamente, tem uma consequência ao 

nível da execução de capital.  Sobre a questão da despesa corrente, e fazendo relação com uma outra 

situação sobre a área da educação, foi feita uma leitura enviesada que não corresponde à realidade, 

porque ainda na semana passado o senhor Diretor do Agrupamento de Escolas falou em despesas 

efetuadas pela Câmara Municipal, com auxiliares, AEC’s, transportes das crianças para a piscina e para 

o CO3. Todas estas despesas, nomeadamente o material de apoio didático que é distribuído nas 

escolas, são despesas correntes. E o senhor Presidente perguntou: “ nas despesas correntes onde é 

que o senhor Deputado cortaria? Nessas despesas com pessoal? Nestas despesas que eu aqui 

referencie na área da educação? Na iluminação pública?” É preciso dizer onde é que se corta e como é 

que se corta, porque o executivo não consegue cortar mais. Nas despesas correntes tem de se estar em 

linha com aquilo que são as obrigações que o Estado e o Governo determinam. O resto são as despesas 

que se tem de ter para manter o dia-a-dia. Relativamente às questões da execução se é colocado um 

valor muito elevado os senhores Deputados acusam o executivo de eleitoralismo, se é colocado um valor 

muito reduzido acusam de falta de ambição, se executam muito não é mérito do executivo é mérito dos 

empréstimos, não se entende. A Câmara Municipal tem execuções nos últimos anos, e mesmo referindo-

se só às execuções da previsão orçamental inicial, sempre acima dos 70% e no último ano superou-se 

os 85%. É certo que se reduziu cerca de seiscentos mil euros à despesa total para se atingir os 85%, ou 

ultrapassar os 85%, mas a execução andaria sempre à volta dos 80%. Não é verdade que o que esteja 

só dependente da Câmara Municipal seja a questão da execução dos fundos comunitários. Da Câmara 
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Municipal está dependente muito mais coisas, está dependente, por exemplo, de se aprovar um IMI 

superior, mas sempre foi opção da Câmara Municipal optar pelas taxas mais reduzidas e isso melhora, 

obviamente, o nível de vida dos munícipes. Há aqui um pormenor ou outro onde se podia reduzir a carga 

fiscal das pessoas mas na ótica do senhor Presidente são pormenores pouco relevantes e as visões são 

diferentes, nomeadamente a questão do IRS. Relativamente ao contrassenso referido pelo senhor 

Deputado, na questão da redução dos quinhentos mil euros que falou e dos duzentos mil euros que o 

senhor Presidente falou, é verdade que falou em relação à redução previsional. Mas estes dois 

fenómenos que o senhor Presidente referiu, nomeadamente a redução do IMI para famílias numerosas e 

a questão da não cobrança automática são coisas novas, são coisas que surgiram durante o ano de dois 

mil e dezasseis e daí essa tal diferença. Na questão da imputação ao plano das despesas com estudos e 

pareceres sabe-se  que na leitura do orçamento há uma coluna com valores imputáveis ao plano e uma 

coluna com valores não imputáveis ao plano. E estão aí referidas despesas que se possam ter com 

planos de pormenor, planos diretores municipais e tudo o que são instrumentos de gestão do território 

que têm de ser feitos. A questão da redução da verba para as Freguesias ela reduz porque a situação 

que há com as Juntas de Freguesia é válida só até setembro ou outubro do ano que vem. Há um 

trimestre que terá de ser o novo executivo da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia a aprovar 

essa transferência de competências para as Freguesias. Relativamente às transferências correntes para 

as IPSS’s o que acontece é que estas são muitas que se referem a pagamentos, nomeadamente de 

verbas da componente de apoio à família, AAF’s, transportes. A despesa das transferências de capital 

reduziu porque o grande valor que estava em dívida foi liquidado durante o ano de dois mil e dezasseis. 

Em relação aos pontos negativos, referidos pelo senhor Deputado Óscar Gaspar, relativamente a este 

investimento, primeiro disse que há um adiamento do investimento depois a seguir diz que existem aqui 

verbas que são para efeito eleitoral. Das duas uma, ou este é um orçamento eleitoralista ou é um 

orçamento que adia o investimento. A Câmara Municipal considera que é um orçamento que equilibra o 

investimento com a cautela necessária para que a dívida do Município não aumente. Em relação às 

festas a Câmara Municipal considera que estas têm proveitos, principalmente do ponto de vista turístico. 

Em relação às questões levantadas pelo senhor Deputado Mário Castelhano começou por esclarecer, 

porque pelos vistos ele ainda não percebeu, que isto se chama orçamento e depois há um documento 

que é plano plurianual de investimentos, e plurianual quer dizer em mais do que um ano. Portanto, o 

investimento tem que ser repartido por mais do que um ano. Há um ano atrás o senhor Deputado dizia 

que isto está tudo em dois mil e dezassete, porque é para fazer tudo em dois mil e dezassete. 

Entretanto, agora refere que a Câmara quer é começar algumas obras em dois mil e dezassete e depois 

adiá-las para dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. Essa é precisamente a natureza do documento e, 

obviamente, na expetativa de se ter candidaturas aprovadas ao Portugal 2020 tem de se abrir a rúbrica 

precisamente para não vir cá fazer alterações. O senhor Presidente nem sequer percebeu a observação 

feita pelo senhor Deputado, porque o ponto quatro aprovado, hoje nesta sessão, foi a 1ª revisão às 

Grandes Opções do Plano. A questão da diferença o senhor Deputado entende que são festas o senhor 

Presidente entende que são investimentos em termos de comércio e turismo e que são bons para 

dinamizar a economia local. Mas, por muito que lhe custe o programa eleitoral que ganhou as eleições 
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foi o do PSD e, portanto, é esse que se transforma em programa de governação e é esse que tem de ser 

seguido por este executivo. Desse plano a Câmara Municipal já ultrapassou, estando já em cerca de 

75% de execução, portanto, está no bom caminho para cumprir uma parte significativa a que o executivo 

se comprometeu com a grande maioria dos eleitores vaguenses que votaram no PSD. Para terminar 

esclareceu o senhor Deputado Mário Castelhano que o processo que questionou no ponto um da ordem 

de trabalhos deu entrada no tribunal no dia dezoito de outubro de dois mil e dezasseis e na Câmara 

Municipal no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Deputado Óscar Gaspar pediu para voltar a usar da palavra em primeiro lugar 

para dizer que reafirma tudo aquilo que disse na apresentação que fez sobre este documento. Em 

segundo lugar para dizer que o senhor Presidente da Câmara deu a entender que o Governo do PS 

tinha infringido alguma lei quando não apresentou todos os documentos, aquando da apresentação do 

orçamento de Estado de dois mil e dezassete, mas isso é falso. E é falso porque não há nenhuma lei 

que obrigue a entregar aqueles documentos. É, sim, um erro político, porque se têm entregado nos anos 

anteriores e, portanto, é obvio que ia ser suscitada a questão para o próximo ano e não havia nada a 

esconder. O senhor Deputado desafiou o senhor Presidente a ler a Lei de enquadramento orçamental e 

ver em que ponto é que diz que se deve apresentar aqueles documentos. ----------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto nove a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com 16 (dezasseis) votos a favor, do grupo municipal do PSD, 3 (três) 

abstenções, do grupo municipal do PS, e 7 (sete) votos contra, do grupo municipal do CDS. ----------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto dez da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DEZ: IMI E DERRAMA – ISENÇÕES – PERÍODOS DE INCIDÊNCIA; --------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa referiu que este ponto trata-se apenas de clarificar inícios de 

períodos de isenção tendo em consideração que nas deliberações iniciais em que o Município assumiu 

compromissos com as empresas, ainda não havia todas estas construções edificadas, artigos matriciais 

para isentar. Uns demoraram mais tempo que outros a entrar na posse e no registo predial e a mesma 

coisa relativamente ao prazo de início da atividade industrial geradora de receita e despesa e, por isso, 

de matéria coletável e, por isso, geradora de isenção de DERRAMA ou não. O que é pedido à 

Assembleia Municipal, nestas situações, é se confirma aquilo que anteriormente aprovou fazendo agora 

decair os prazos de contagem de cinco mais cinco e no exato momento em que se verificou o registo do 

prédio e o início da atividade ou o vínculo pelo qual se obteve a isenção fiscal. As isenções estão as três 

juntas porque são idênticas, a Power Blades, hoje Ria Blades, PLAFESA e GRESTEL. ------------------------ 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra, apenas, para acrescentar uma nota que julga ser 

importante para os membros da Assembleia terem conhecimento. Assim sendo, informou de que o 

orçamento de Estado para dois mil e dezassete abra esta porta, embora obrigue a Câmara Municipal a 

apresentar no próximo ano um plano de apoio ao investimento e que oportunamente virá à Assembleia 

Municipal para ser discutido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade de acordo com a proposta da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: 

“Confirmar os benefícios fiscais de isenção de IMI e Derrama concedidos às empresas 

PowerBlades/Riablades, Plafesa e Grestel, bem assim os respetivos períodos de isenção e artigos 

matriciais subjacentes, com as especificidades constantes dos relatórios anexos à informação técnica 

referida na deliberação camarária; 1.Quanto à PowerBlades/Riablades, aprovar o 2º período de 

incidência de isenção de IMI, conforme consta da citada informação, ou seja: a)Artigo 2716 – De 2016 a 

2020; b)Artigo 2808 – De 2018 a 2020; 2. Quanto à Grestel, e no que diz respeito à renovação da 

isenção de IMI e Derrama (2º período de 2017 – 2021), deverá a empresa apresentar pedido nesse 

sentido, devidamente fundamentado, tendo em vista posterior análise e decisão no decorrer do próximo 

ano”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto onze da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO ONZE: GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PEDIDO DE ISENÇÃO OU 

REDUÇÃO DO IMI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que dentro daquilo que já 

se fez à GRESTEL, já foi declarada aqui de interesse público, há só uma questão que tem de ser 

retificada e, portanto, tem de ser votada. A isenção é por um período de cinco anos mais cinco, e agora 

irá aprovar-se os primeiros cinco anos, embora nos documentos esteja subentendido que é dez anos, 

mas não é. A Assembleia Municipal aprova os primeiros cinco anos, e no fundo enquadrando esta 

declaração de interesse público que a GRESTEL já tem. Esta isenção não está relacionada com o ponto 

anterior, mas no fundo até está, porque esta isenção do novo investimento da GRESTEL isenta o 

mesmo número de identificação fiscal, no que diz respeito à DERRAMA, mas isenta diferentes edifícios 

relativamente ao IMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou que a Assembleia Municipal ao deliberar sobre a 

DERRAMA, porque a GRESTEL tem apenas um número de identificação fiscal, e a atividade está 

aferida em todas as suas unidades a essa atividade quer se faça novos edifícios ou anteriores edifícios, 

está reconhecida a isenção. Já em termos de IMI não, porque é um novo edifício. ------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade dos presentes, ou seja, reconhecer o interesse público do investimento para a região, 

a ser levado a efeito pela empresa GRESTEL – Produtos Cerâmicos, S.A., no lote 83, da Zona Industrial 

de Vagos, isentando-a do pagamento de IMI sobre o artigo urbano 3277 (União das Freguesias de 

Vagos e Santo António), pelo prazo de 10 anos, sendo o período de incidência da isenção de 2016 a 

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 

 
 
 

32 
Ata nº18, sessão ordinária de 09 de dezembro de 2016, da Assembleia Municipal 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto doze da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 24 

de novembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOZE: PISCINA DO COLÉGIO DE CALVÃO – TAXAS. ---------------------------------------------- 
------ Relativamente a este ponto o senhor Presidente da Mesa explicou que foi protocolado com o 

Colégio de Calvão o comodato das piscinas agora ter-se-á de aprovar as taxas para a utilização das 

mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara solicitou autorização ao senhor Presidente da Mesa para que o 

Técnico da Câmara Municipal, Dr. Laerte Pinto, fizesse uma breve explicação sobre este ponto. ------------ 

------ O Dr. Laerte Pinto esclareceu que o Colégio de Calvão tinha para a piscina deles um conjunto de 

taxas. A Câmara Municipal, por sua vez, tinha taxas ligeiramente diferentes relativamente à piscina 

municipal e houve necessidade de harmonizar e dar alguma conformidade entre ambas as taxas para 

que todos os utentes possam ter taxas iguais. Há uma particular atenção no sentido de que as taxas a 

praticar na piscina de Calvão há alguns direitos adquiridos que é necessário manter e, portanto, houve 

esse cuidado em mantê-los. Tirando isso, mantiveram-se todas as taxas da piscina municipal, que eram 

mais baixas e porque estão fomentas com o estudo económico-financeiro efetuado na altura. --------------- 

------ O senhor Deputado Mário Castelhano usou da palavra e relembrou que o grupo municipal do CDS 

não partilhou, nem partilha, da opção e modelo que o executivo adotou para esta situação. O que está 

aqui em causa são taxas, de forma a aproximar, embora com algumas exceções, às que são praticadas 

no resto do Município e, portanto, o CDS não é contra as taxas e sim o caminho, a opção que trouxe às 

taxas das piscinas do Colégio e, por isso irá abster-se. ------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e indo de encontro ao que foi dito 

pelo Dr. Laerte sobre os direitos adquiridos, nos documentos enviados fala, de facto, dos “Amigos da 

Piscina” e depois diz “manter em vigor os direitos adquiridos dos Amigos da Piscina relativamente à taxa 

anual a pagar até ao termo das responsabilidades das correspondentes anualidades.” O senhor 

Deputado não conhece a que é que se refere estes “amigos da piscina” mas o que se espera é que a 

Câmara Municipal respeite os direitos adquiridos honrando os compromissos de quem antes de todo 

este processo se assumiu como um amigo da piscina e essas pessoas deverão ser avisadas da data de 

cessação desses direitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara explicou que a anualidade era paga no início do ano, por isso é 

que há os direitos adquiridos. Neste momento, já estão a ser contactados e avisados desta nova 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto doze a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com os votos a favor dos grupos municipais do PSD e do PS e 7 (sete) 

abstenções, do grupo municipal do CDS. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa explicou que em relação aos pontos treze e catorze, inscritos no 

início da sessão, é necessário fazer um esclarecimento. Assim sendo, referiu que na altura da votação, 

da inclusão dos pontos na ordem de trabalho, devia ter-se considerado a urgência ou não destes 

assuntos. Como esse assunto não foi discutido, por lapso do senhor Presidente da Mesa, os senhores 
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Deputados vão ter, agora, novamente de votar e de ter consciência da urgência do mesmo e que pela 

urgência se torna imprescindível a sua inscrição nesta sessão, nesta ordem de trabalhos. Assim sendo, 

a proposta do grupo municipal do PSD foi submetida novamente a votação, se bem que agora é um 

pouco mais delicado porque a Assembleia Municipal que estava constituída à entrada não é a mesma 

que está constituída à saída. O grupo municipal do PSD votou a favor e os grupos municipais do PS e do 

CDS votaram contra. Posto isto, o senhor Presidente da Mesa referiu que tendo em consideração o que 

falta, este ponto não pode ser admitido porque exige uma maioria de dois terços. A maioria de dois 

terços seria no mínimo de dezoito votos a favor, ou seja, a lei diz que é uma maioria de dois terços: 

“tratando-se de sessão ordinária de órgão deliberativo, e no caso de urgência reconhecida por dois 

terços dos seus membros, pode o mesmo deliberar sobre assuntos não incluídos na ordem de trabalhos 

- artigo 50 nº2 da Lei das Autarquias Locais. Assim sendo, neste momento não há quórum para 

introduzir o assunto nesta sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins pediu para usar da palavra porque não quis deixar de 

lamentar a posição dos grupos municipais relativamente a esta proposta. O grupo municipal do PSD 

trouxe esta proposta da Reorganização Administrativa, que nem o grupo municipal do CDS e do PS 

sabem do que se passa e da urgência e da necessidade da posição da Assembleia Municipal na questão 

da desagregação e da restituição das onze Freguesias do concelho de Vagos. por isso o senhor 

Deputado registou o desinteresse, dos grupos municipais do CDS e do PS,  em primeiro lugar de 

conhecer o assunto e em segundo de discuti-lo.  --------------------------------------------------------------------------- 

------ Em resposta à intervenção do senhor Deputado Juan Carlos o senhor Presidente da Mesa explicou 

que a responsabilidade é toda sua e, por isso, em primeira oportunidade irá ser agendado e discutido 

este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Albano Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, 

usou da palavra e explicou porque é que consideram este assunto muito urgente. É que as Freguesias 

nunca concordaram com esta Reorganização Administrativa e muito menos que ela tivesse existido. As 

pessoas sempre reivindicaram as suas Freguesias, porque cada uma tem culturas e hábitos diferentes 

embora, claro está, se entendam todos muito bem, mas não estão de acordo com uma coisa que foram 

forçados a fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora Deputada Carla Gouveia esclareceu que o grupo municipal do PS votou contra a 

urgência da inclusão deste ponto na ordem de trabalhos porque o real debate vai ser feito agora, como 

foi anunciado, com várias entidades e porque também não conhecem a proposta. O grupo municipal do 

PSD podia ter adiantado o assunto. Consideram um pouco prematuro e não tão coerente, como gostam 

de referir, em estar a afirmar que não concordam com o que diz, por exemplo, Luís Montenegro e os 

outros que favoreceram a anterior reforma feita muito à pressa sem debate. O grupo municipal do PS 

votou contra a inclusão deste tema na ordem de trabalhos porque é algo ainda a ser trabalhado pelo 

Governo num verdadeiro debate. Esta proposta do PSD de Vagos é um pouco à pressa à semelhança 

daquilo que foi feito com a tal “Lei Relvas”. Ainda não se viu um verdadeiro debate alargado com todas 

as Freguesias. É tal e qual aquilo que o anterior Governo fez e que correu mal. Na altura o partido 
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socialista foi o único partido a desenvolver reuniões com todas as Freguesias e a pronunciar-se sobre 

isso publicamente e não se lembra de qual foi a postura do PSD de Vagos na altura. --------------------------- 

------ O senhor Deputado Juan Carlos Martins voltou a usar da palavra e referiu que é extraordinário 

dizerem que é feito à pressa sem conhecerem a proposta. A decisão da Assembleia foi tomada por 

unanimidade, e pode comprovar-se nas atas, está lá tudo, foram votadas por unanimidade as posições 

com propostas do PSD e com reuniões do PSD e do Movimento Vagos Primeiro, coligação do PS e do 

CDS. Não se pode dizer que é à pressa quando não se conhece. ---------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Fernando Vieira pediu para usar da palavra e referiu que no entender dele há 

aqui um mal-entendido. Ele também é Presidente de Junta e também está de acordo que as Freguesias 

tenham a sua identidade e o que aqui foi dito é que este trabalho deve ser feito, esta discussão deve ser 

feita mas não com esta proposta, em cima do joelho, à pressa. O senhor Fernando está 100% de acordo 

que o ponto seja incluído já na próxima sessão da Assembleia Municipal, só que hoje não porque foram 

apanhados de surpresa, um pouco à falsa fé para um assunto onde de certeza até todos são unanimes. 

Mas, hoje não será o dia mais indicado, nem a forma. -------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou de que este assunto será agendado na primeira 

oportunidade que surgir, inclusivamente os senhores Deputados tem na mão a possibilidade de solicitar 

o agendamento de uma reunião da Assembleia Municipal para discutir o assunto. Relativamente à 

proposta do Partido Socialista o senhor Presidente da Mesa submeteu-a a votação tendo a mesma sido 

chumbada por maioria, com os votos contra do grupo municipal do PSD e do CDS e com os votos a 

favor do PS. Tal como a anterior a proposta será agendada numa próxima sessão. ----------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a 

sessão à intervenção do público, nos termos do artigo 23º do Regimento. ----------------------------------------- 

------ Do público pediu para intervir o senhor João Luís Pinho dos Santos e começou por dizer que o 

Largo Parracho Branco é mesmo Parracho Branco não é Parracho Nunes como viu escrito. Quanto aos 

contratos de permuta do Largo Parracho Branco, que estão em gaveta quase há vinte anos, perguntou 

porque é que ainda não foram efetuados. Em relação às estradas que estão no plano de urbanização da 

vila de Vagos, que é de dois mil e um, já passaram dezasseis anos, até quando é que os proprietários 

das terras, ou dos terrenos ondem passam estradas, continuam à espera de vender os terrenos, ou 

continuam à espera das estradas ou continuam a pagar o IMI que devia ser pago pela Câmara 

Municipal, perguntou. Se os proprietários não podem fazer nada nesses terrenos então a Câmara 

Municipal devia tomar posse dos mesmos e pagá-los. Quanto às valas, o concelho de Vagos está neste 

momento a promover a agricultura, e muito bem, continuam a meter manilhas, continuam a fazer 

pontões, tudo “à lá garder” e sem saber o que é que andam a fazer.  Então sugeriu que uma das 

situações seria a Câmara Municipal identificar essas valas e cobrar, por exemplo no IMI, uma taxa de 

limpeza aos proprietários que não o fazem. Quanto à estrada de Boco, que é uma estrada que o senhor 

João Luís utiliza muito, ainda bem que foram feitas as obras porque era uma via onde se davam muitos 

acidentes. Contudo, existe uma situação entre Soza e Palhaça, ou seja, as bermas não estão feitas e 

quando chove a água inunda completamente a estrada junto ao pontão quase no limite do concelho e 

onde decorrem despiste de viaturas com muita frequência. Nessa zona não existe uma valeta para levar 
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a água, a água corre pela estrada o que está a danificar o alcatrão que neste momento já tem buracos. 

Quanto à bolsa de terras há muitos agricultores jovens a quererem terras no concelho de Vagos e não 

existe nada, e se a bolsa de terras existe não está clarificada nem está a ser feita grande coisa para 

essa situação. Os pequenos empresários merecem tanto como os grandes empresários. Não é só trazer 

grandes empresários, porque o concelho de Vagos sempre sobreviveu às custas de pequenas firmas e 

firmas familiares para fixar as pessoas e as populações cá. Em relação ao centro de Vagos há vários 

anos que o senhor João Luís falou que era necessário fazer qualquer coisa. -------------------------------------- 

------ Em relação à intervenção do senhor João Luís Santos o senhor Presidente da Mesa informou de 

que o senhor Presidente da Câmara irá responder-lhe por escrito, na próxima Assembleia Municipal ou 

hoje mesmo se assim o entender. Em relação às questões que foram dirigidas ao Presidente da 

Assembleia Municipal este precisa de perceber a que contratos do largo Parracho Branco é que o senhor 

João Luís se refere. Serão os contratos outorgados entre a Câmara Municipal e os antigos proprietários 

dos terrenos que hoje constituem o Largo Parracho Branco e que o senhor João Luís referiu que até hoje 

nunca terão sido efetuadas algumas escrituras. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor João Luís voltou a usar da palavra e referiu que esta situação tem andado a passar de 

mandato em mandato e ninguém resolve. Entretanto, referiu que algumas obras públicas do concelho de  

Vagos têm sido feitas pelos vaguenses, outras não, e algumas dessas firmas têm ido à falência o que 

tem levado outras firmas à falência. O senhor João Luís considera de muito mau gosto não terem 

convidado os empresários que ficaram sem o dinheiro, sendo ele um dos casos, para as inaugurações 

das obras, como por exemplo a Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou o senhor presidente da Câmara Municipal de que os 

contratos a que o senhor João Luís se refere são contratos de promessa outorgados com alguns 

proprietários do Bairro, não necessariamente com os familiares originais daquela zona. Esses sim estão 

concluídos inclusive o pagamento das respetivas indeminizações pela urbanização de espaços que não 

se destinavam à urbanização. Portanto, o senhor Presidente da Mesa presume que o senhor João Luís 

esteja a falar dos contratos relacionados com o plano de pormenor da Boa Hora Floresta. -------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer as questões que lhe foram 

dirigidas e começou por referir que a Câmara Municipal não tem qualquer relação com subempreiteiros. 

A Câmara Municipal contrata empreiteiros e no caso a que se referiu, a Biblioteca Municipal, nem o 

empreiteiro convidou para a inauguração, porque entendeu que não era justo convidar um empreiteiro 

que deu tantos problemas. As relações subcontratuais que o empreiteiro estabelece com os 

subempreiteiros estão na esfera jurídica da relação entre essas duas entidades e mesmo assim para 

acabar a obra a Câmara Municipal teve de intervir para que esta fosse concluída. Em relação à questão 

do PU o senhor Presidente está absolutamente de acordo com o senhor João Luís, porque como este 

bem sabe um dos lesados, do ponto de vista pessoal, nesse processo foi o Vice- Presidente da Câmara 

e, portanto, considera que tem de haver do ponto de vista da legislação um prazo para a execução de 

infraestruturas que estão previstas nos diversos planos. Essa alteração já está prevista no âmbito do 

novo regime. Agora, é evidente, como se deve calcular, tendo a Autarquia dificuldades em manter a rede 

viária que já se tem torna-se muito difícil estar a aumentar a rede viária, embora num caso ou outro se 
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possa fazer. A questão das valas, que tem alguma relação com a questão da bolsa de terras, 

nomeadamente a questão do apoio à agricultura, no protocolo que foi feito este ano com o Regimento da 

Engenharia 3 de Espinho limpou-se cerca de quinze quilómetros em todo o concelho. A limpeza 

começou na parte norte e já está também articulado com o senhor coronel Couto uma visita aos locais já 

intervencionados, e já se está em lista de espera para futuras intervenções. Esta foi uma boa iniciativa, 

tomada em conjunto, que colocou as entidades públicas a trabalhar em conjunto. Quanto à questão das 

cobranças de IMI a Câmara Municipal não pode fazer isso, porque a limpeza de algumas das valas são 

da responsabilidade dos privados. A questão da bolsa de terras e do apoio à agricultura, como se sabe a 

Câmara Municipal não apoia só os grandes investimentos, pelo contrário, no caso do apoio à agricultura 

é algo que até tem sido diversas vezes elogiado. A Câmara Municipal fez um protocolo com a AGIM que 

está a dar apoio e assistência técnica aos agricultores que pretendem iniciar-se nessa área de negócio. 

Os trabalhos ainda estão a ser iniciados, as normas para a constituição da bolsa de terras de Vagos vão 

ser aprovadas no início do ano que vem e, portanto, é a partir daí que se efetivará pelo menos esse 

instrumento. Entretanto, em conjunto com o Presidente de Junta da Gafanha da Boa Hora já se resolveu 

uma questão a uns jovens empresários estando apenas a aguardar-se uma resposta por parte destes. 

Em relação à questão das bermas e senhor Presidente julga que já foram feitas as valetas, porque essa 

é uma questão apontada do ponto de vista dos pontos negros referenciados e os serviços municipais 

têm intervindo nessa área. Contudo, irá pedir aos serviços para verificarem e o que estiver deverá ser 

corrigido o quanto antes. No que respeita ao PU da vila de Vagos este é um dos documentos daqueles 

que entram nos estudos, pareceres e auditoria e que estão na linha de ação para fazer, como estão 

outros planos, nomeadamente o PU da Gafanha da Boa Hora que terá de resolver alguns dos problemas 

da estrada de Alta Tensão, o início da Revisão do PDM, os vários planos de pormenor que ainda têm de 

ser feitos no Parque Empresarial de Soza. Há um conjunto bastante alargado de instrumentos da gestão 

do território que a Câmara Municipal tem consciência que tem de modificar mas não consegue responder 

a todos ao mesmo tempo e está a dar prioridade àqueles que no seu entender são prioritários. No curto 

prazo não está prevista nenhuma alteração ao PU da vila de Vagos, além daquelas que já têm sido feitas 

do ponto de vista de regulamentos que tem resolvido alguns problemas que já existiam . Em relação aos 

contratos de promessa a informação será enviada, por escrito, ao senhor Presidente da Mesa, porque 

neste momento o senhor Presidente da Câmara Municipal não reúne informação concreta e correta para 

dar sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, de imediato, a segunda Secretária, senhora Maria da Graça 

Gadelho, procedeu à leitura da minuta da ata da presente sessão. -------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

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

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos 

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

de lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. ----------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


