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ATA Nº31 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 28 de 

junho de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

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

------- PONTO DOIS: REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO 

DE VAGOS- RETIFICAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO 
PARA OBTENÇÃO DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO; ----------------------- 

------ PONTO CINCO: INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/90 – OUCA – 

REAPRECIAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL; ----------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS – RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS; ----------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: PROCESSO RIAVAGOS – ADENDA AO CONTRATO – ACORDO DE 

PAGAMENTO COM A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – PROCESSO Nº 
9015/004468/191 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO OITO: EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 400.000,00€ - 

AUTORIZAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO NOVE: PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – 

ALIENAÇÃO DE LOTES – CONJUNTO A – LOTES 3 A 29 E 32 A 45 – AUTORIZAÇÃO; ------------------

- 

------ PONTO DEZ: PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – 

ALIENAÇÃO DE LOTES – CONJUNTO B – LOTES 88 A 102 E 105 A 129 – AUTORIZAÇÃO; ------------ 
------ PONTO ONZE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE); ---------------------- 
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------ PONTO DOZE: MANUEL DOS SANTOS EUSÉBIO NOVO – PROC.º6/10 – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TREZE: QCIRA – QUADRO COMUNITÁRIO DA REGIÃO DE AVEIRO 2014/2020 – 
APRECIAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Sérgio 

Manuel Silva Freire e Catarina da Rocha Nunes de Oliveira eleitos na lista do Movimento VAGOS 

Primeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Carlos Augusto da Silva Francisco, Maria 

de Fátima da Cunha Coelho Moço, Madalena Marques dos Santos Pinto, José António Ferreira, Paulo 

Alexandre Pinho dos Santos e Francisco José Ferreira São Marcos e eleitos na lista do Partido Social 

Democrata; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério Rua, Ponte de Vagos; 

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

Fernanda Oliveira, Ouca e Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos. -------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Susana Maria Ferreira 

Gravato, Rui Manuel de Almeida Neto, Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira, André de Jesus 

Pinho, Licínio Custódio Ramos, presidente da junta de freguesia de Covão do Lobo e João Carlos 

Regalado Loureiro, presidente da junta de freguesia de Soza; --------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Tony Richard Almeida, representado 

pelo senhor Evangelista Gadelho, Manuel José Ferreira Bogalho representado por Manuel Oliveira 

Pimentel Nogueira e Carlos Alberto Soares da Costa Pereira representado por António Bodas. ------------- 

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

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Silvério Regalado, Albina Rocha, Lúcia Vieira, Bruno 

Rocha e Marco Domingues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a ata da sessão de 30 de abril 

de 2013 tendo esta sido aprovada duas abstenções, dos senhores deputados Catarina Oliveira e Jorge 

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

------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 02 de Maio e 28 de junho de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

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

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

mesa da assembleia municipal justifica a falta dada, hoje, pela senhora deputada Susana Maria Ferreira 

Gravato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente da mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

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

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que pretendia partilhar com os 

restantes membros uma fotografia relativamente à zona da Pedricosa mas como não consegue projetá-

la vai tentar descrevê-la. Neste local existe uma paragem de autocarro que está no chão, completamente 

destruída, e juntamente com a placa da Pedricosa, que também está destruída, já assim se encontram 

há bastante tempo, pelo menos desde o temporal que se fez sentir no concelho há uns tempos atrás. O 

senhor deputado entende que se deveria tomar uma atitude em relação a esta situação porque este é 

um local onde as crianças esperam o autocarro e as condições não são as melhores. Uma outra questão 

que abordou prendeu-se com a Rede Social, implementada no concelho de Vagos em 2002 fruto do qual 

se produziu um diagnóstico, chamado Diagnóstico Social, que basicamente pretende fazer um 

levantamento do modo de vida da população e dos problemas que a afetam. O intuito deste programa é 

olhar, efetivamente, para os munícipes e tentar atuar nas necessidades que os afetam mais diretamente. 

Antes de mais, este diagnóstico está on-line mas só lá está o índice e não se consegue visualizar e é de 

2003, ou seja, não está atualizado. Fez-se um plano de desenvolvimento social, para três anos, e houve 

um plano de ação para um dos anos. A existência deste programa tem como intuito “tirar-se um 

fotografia do estado do concelho em determinados momentos e que essa fotografia seja o mais fiel 

possível o estado das coisas que afetam as populações e estar sempre o mais atualizada possível”. Este 

diagnóstico foi feito em 2003, tendo já passado dez anos, e, de acordo com a informação existente no 

site, não foi feita uma atualização e, entretanto, muita coisa mudou no concelho. Mas, pior que isto, o 

plano da ação foi feito para 2003 e depois não se fez mais nenhum e é suposto que este tipo de plano de 

desenvolvimento, que identifica claramente as situações mais preocupantes no concelho, seja feito com 

alguma periodicidade. De acordo com as informações disponíveis o senhor deputado depreende que não 

tenha sido feito mais nenhum plano de ação e gostaria de ser informado sobre o tipo de técnicos que 

fazem parte do gabinete de ação social da câmara municipal. Uma outra questão que levantou tinha a 

ver com um subsídio, ou promessa de subsídio, atribuído para a aquisição do relvado sintético ao grupo 

desportivo de Calvão. Faz parte da ordem de trabalhos desta sessão a aprovação do regulamento de 

atribuição de subsídios para as associações desportivas e pelo que sabe não existe, ainda, nenhum 

compromisso com esta instituição, a não ser verbal. Embora concorde que faça sentido esta instituição 

receber um relvado sintético, porque tem muita formação, mas gostaria de saber se o executivo 

camarário está a pensar atribuir este subsídio, ou não, qual vai ser o montante e se vai ser feito de 

acordo com o novo regulamento que vai ser aprovado, porque o pior que se pode fazer é estar a aprovar 

um regulamento e depois outras instituições também querem o mesmo. -------------------------------------------- 
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------ Seguidamente usou da palavra o senhor António Bodas, da junta de freguesia de Vagos, e 

questionou o senhor presidente da câmara relativamente à situação da rua de Cantanhede, porque foi 

informado de que já lá andavam as máquinas e passou lá com o senhor presidente da junta de freguesia 

e não viram nada. As pessoas questionam a junta de freguesia e esta não sabe informar. A segunda 

questão prende-se com a abertura da rua das Cartaxas, que o senhor Bodas sabe que já foi aprovado 

pela câmara, e porque gostaria de saber para quando a execução das obras. A terceira questão prende-

se com uma solicitação que o senhor presidente da junta fez através de ofício, em setembro do ano 

passado, a solicitar a colaboração do topógrafo para a abertura de uma rua e até à data ainda não houve 

resposta. Por último, o senhor Bodas esteve, por estes dias, na Vagueira e ficou surpreendido com a 

construção da arte xávega que lá foi feita. Aquela construção em ferro que lá foi feita quase em cima da 

água dá a impressão que não é de bom senso, porque não tarda nada fica tudo enferrujado e depois há 

que fazer manutenção com alguma frequência embora as tintas hoje em dia sejam de boa qualidade 

mas não valerá de muito. O senhor Bodas gostaria de saber porque é que foi feito naqueles moldes e 

não foi feito em madeira ou aço inox ou qualquer outro material. ----------------------------------------------------- 

------ De seguida, pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para saber como 

decorreram as reuniões que teve com a ADRA relativamente as estradas da zona sul do concelho. 

Continua-se a ter carros destruídos, felizmente acidentes com gravidade como o que foi aquilo falado na 

última assembleia não houve mais nenhum mas continua a haver imensos prejuízos. As pessoas estão 

saturadas daquela situação e por mais que se explique que as obras não são responsabilidade da 

câmara e sim da ADRA elas não aceitam. O senhor deputado sabe que houve alguns desenvolvimentos 

da câmara municipal com a ADRA e queria ouvir aqui a explicação do senhor presidente. -------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por propor à 

assembleia um voto de pesar pelo falecimento do Comendador João Simões Pandeirada, figura 

vaguense de importância bastante elevada, apesar de, por exemplo, terem chamado rua do grémio à rua 

que a cooperativa cedeu para espaço público, cooperativa da qual este senhor foi um dos maiores 

impulsionadores. É um homem que teve reconhecimento nacional pela atribuição de uma comenda pelo 

senhor general Ramalho Eanes; é um homem a quem Vagos fica a dever muito; é um homem que 

passou por todos e deixou alguma coisa de si e por isso deve ser recordado e lembrado como uma 

referência. Especialmente a referência de um vaguense que fez muito por Vagos, sem bairrismos 

exacerbados e bacocos, que se dedicou a causas e apesar de ser uma pessoa que na área da política, 

por exemplo, foi militante do PSD e vereador da câmara municipal, sempre teve um relacionamento, com 

o município e com os munícipes, cordial com todas as forças políticas e nem se lhe conheceu nenhuma 

intervenção mais exacerbada porque sempre teve capacidade de um extraordinário relacionamento com 

todos visando o bem comum.  Sempre foi uma pessoa de condição humilde mas com um carácter firme 

e que nunca foi beliscado por essa humildade e nunca deixou de ser capaz de falar e de se impor fosse 

com quem fosse e por isso merece o respeito dos vaguenses. --------------------------------------------------------- 

------ O voto de pesar foi aprovado por unanimidade e fez-se um minuto de silêncio pelo falecimento do 

senhor Comendador João Simões Pandeirada, sendo depois dado conhecimento aos familiares.----------- 
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------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís Oliveira retomou a palavra e referiu-se ao ofício enviado 

pelo ministério público que só lê o jornal o ponto quando, aqui na assembleia municipal, se falam de 

assuntos que lhe toca. O que se disse aqui é que os carros estavam à ordem do tribunal e com certeza 

só por isso é que a senhora procuradora reagiu. É estranho que não reaja noutras circunstâncias em 

relação a outras afirmações que aqui se fazem. A seguir vai-se falar da comunicação do senhor 

presidente da câmara à assembleia municipal e o senhor deputado esperava que houvesse uma 

informação sobre a MAIS VAGOS, e sobre as contas da MAIS VAGOS, sobre as eleições da MAIS 

VAGOS, mas ou o senhor Jorge Luís não viu ou não estava lá. Se estava lá era com certeza de uma 

forma disfarçada, porque houve ali uma linha em dizia “quem quiser ver as contas estas encontram-se 

disponíveis na câmara municipal.” Mas o senhor deputado não pode deixar de lamentar que, chegado a 

este ponto, ainda se continue a tratar a assembleia municipal desta forma em relação àquilo que é o 

“património” do município. Continuando, “vamos comparar isto a uma família em que a mãe de família é 

o executivo municipal, que é quem tem as tarefas todas para fazer diariamente, as tarefas diárias que há 

para fazer numa família tradicional, é assim a mãe de família tem as tarefas que tem, e o pai é chamado 

de vez em quando a dar opinião em relação a determinadas áreas e a assinar os cheques de vez em 

quando, ou seja, a dar autorização para algumas despesas e a concordar com a realização de algumas 

despesas de maior monte. Mas aqui somos também como o marido enganado que é aquele a quem a 

mulher faz uma determinada gestão e não conta ao marido a gestão que faz. Esta assembleia municipal 

nunca teve em seis/sete anos de existência daquela empresa conhecimento, e isto já falamos aqui várias 

vezes, nem das contas e nem da posição do município nas decisões que são tomadas em sede de 

assembleia geral da sociedade anónima. Aliás, um dia pensando eu que fazia parte do corpo do pai e 

que teria direito a ler as atas das assembleias gerais, onde estou representado como um dos órgãos do 

município e o município é que é o detentor do lugar na assembleia geral, e aqui há a mãe e o pai, a mãe 

é que lá vai e o pai tem o direito de ser informado, e disseram-me que não estavam disponíveis as atas. 

Sinto que realmente a assembleia está aqui a passar pelo marido enganado e tem vindo a passar ao 

longo destes anos todos, não é só no caso da MAIS VAGOS, mas este é um caso muito concreto, em 

que a assembleia municipal, enquanto um dos órgãos do município, não tem tido possibilidade nenhuma 

de acompanhar a gestão daquela empresa e nomeadamente no que diz respeito às questões mais 

abrangentes de intervenção política, porque é nestas que intervém a assembleia geral e são essas que 

competem à assembleia geral. Aqui, acho que o pai de família devia poder intervir, ou pelo menos ser, 

atempadamente, informado. Nunca o foi, e eu acho que isto é lamentável e que deve ser modificado no 

futuro. Tenho alguma esperança no futuro com algumas mudanças que vai haver, embora haja coisas 

que eu não percebo, não consigo perceber, por exemplo, se o Dr. Rui Cruz vai ser membro da próxima 

assembleia municipal. Vamos ter eleições em setembro e já se nota nesta assembleia, já se começa a 

notar bem, vai haver eleições daqui a três meses, e, portanto, o que acontece é que há, pelos vistos, 

novos parentes na gestão daquela organização e o pai tem aqui uma informação à posteriori e fica sem 

perceber muito bem porque o senhor Dr. Rui Cruz que é presidente da câmara já não devia ser gestor da 

MAIS VAGOS, já não devia estar no conselho de administração, e insiste em estar até terminar o 

mandato. Depois, como membro da assembleia municipal, se é que vai ser, espera ser eleito com 
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certeza, e nessa altura não pode ser de certeza absoluta, já foi oportunamente pedido um parecer que 

veio dizer com clareza. O que quer dizer que daqui a três meses  a assembleia geral da MAIS VAGOS 

tem que nomear outro administrador para manter a administração a funcionar, ou então, não vai haver 

Dr. Rui Cruz na próxima assembleia municipal, uma coisa que eu achava importante os munícipes 

também saberem e era importante que a assembleia municipal fosse tendo conhecimento do que é que 

se perspetiva naquela entidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente o senhor presidente pediu permissão para passar a palavra a senhora vereadora 

Albina Rocha para ela esclarecer a questão da rede social e depois ele responderá as restantes. Assim 

sendo, informou a senhora vereadora Albina Rocha de que em relação à rede social, efetivamente, foi 

feito em 2003 o diagnóstico social do concelho através de uma empresa. Mais tarde quando foi para 

fazer a atualização desse diagnóstico todos os parceiros que fazem parte da rede social decidiram que 

não havia necessidade de gastar dinheiro com uma empresa externa. Deste modo, está a ser feito 

juntamente com todos os parceiros o levantamento no sentido de se elaborar o diagnóstico. Tanto 

quanto sabe algumas das instituições que fazem parte e que deveriam responder a esse inquérito umas 

responderam outras não. Entretanto, o plano de ação tem vindo a ser atualizado mas provavelmente não 

estará no site da câmara, contudo, a senhora vereadora vai averiguar, junto da divisão da ação social, o 

que se passou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

foram dirigidas. Relativamente às questões colocadas pelo senhor deputado Jorge Luís começou por 

esclarecer que é candidato à assembleia municipal e caso seja eleito pretender exercer o seu mandato 

tal como fez até agora, enquanto presidente de câmara e informou de que todas as respostas serão 

dadas a partir do dia 29 de setembro. Quanto ao subsídio ao grupo desportivo de Calvão a câmara 

municipal tem atribuído subsídios a todos os grupos desportivos, independentemente, de ter em não em 

curso a elaboração de um regulamento para o efeito e falo a duas componentes: componente de 

formação e componente da beneficiação e renovação de equipamentos. Dentro daquilo que era a 

estratégia, e continuará a ser, de desenvolvimento desportivo e fomento da prática desportiva a câmara 

entendeu lançar, à medida da disponibilidade financeira da autarquia, e comprometendo-se num 

programa eleitoral dessa forma, uma renovação dos equipamentos protocolando, iniciando em Vagos e 

depois com Calvão e seguidamente com o Sozense e com o CRAC de Parada de Cima, clubes que têm 

competição amadora mais relevante, sendo certo que outras hipóteses de beneficiação do mesmo 

género poderão acontecer se a câmara municipal no futuro assim o entender. Quanto a estes três clubes 

era assim que estava, e está, desenhado esta ação de beneficiação e requalificação dos equipamentos 

desportivos e não se está a fazer mais do que aquilo que foi o compromisso da autarquia, até já bastante 

tarde, mas de acordo com a disponibilidade financeira existente para o efeito. Quanto à situação da rua 

de Cantanhede o prazo de execução da obra é três meses após a outorga do contrato e a consignação 

da mesma, terminará em julho esse prazo. Aguarda-se que na próxima semana sejam tomados os 

trabalhos após o tempo de espera necessário para aquilo que os engenheiros chamam compactação ou 

assentamento de solos, até porque choveu bastante antes desta semana de sol e aquela zona é uma 

zona de barro e movediça face à proximidade de um dos canais da Ria e, portanto, convinha que 
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houvesse algum tempo de reserva para ver como se comportava os trabalhos executados. Quanto à 

situação da rua das Cartaxas o senhor presidente não sabe dizer se será neste mandato que irá ser 

aberta a rua e “unidos os dois braços que precisam de ser unidos.” Em relação ao ofício de setembro de 

2012, a solicitar os serviços do topógrafo, o senhor presidente vai saber o que se passou. Quanto à arte 

xávega o senhor presidente não percebeu a insinuação do senhor Bodas mas o que pode dizer é que o 

projeto global e de cada uma das peças que compõem os palheiros, a lota e o espaço museológico 

foram devidamente aprovados pelas entidades que têm competência exclusiva naquele solo. A câmara 

municipal não tem qualquer tipo de competência naquela área e só o assumiu por força de um protocolo 

em que a ARH, a administração hidrográfica do centro, aceitou ceder essa competência e assumindo o 

município a parte não financiada daquilo que seriam obras a promover pela mesma. E, portanto, todos 

os projetos estão devidamente aprovados e foram satisfeitas todas as exigências da ARH. Aquilo que lá 

se vê é uma estrutura metálica que será depois devidamente complementada com materiais que 

produziam efeito de palheiro mas que ao mesmo tempo resistem de forma duradoura ao ar salgado, ao 

vento e à areia, daí não ver nas objeções feitas qualquer motivo de preocupação. Quanto à localização é 

a que está prevista no plano de pormenor da praia da Vagueira, é a que está prevista no plano de 

ordenamento da orla costeira e, portanto, estas coisas não se mudam porque nos apetece ou porque dá 

jeito. Porque a dar jeito, aos pescadores que são os interessados na arte xávega, essas infraestruturas 

estariam exatamente junto à praia a seguir à duna e provavelmente daria, ainda, mais jeito que estivesse 

a norte e neste caso às pessoas que frequentam a praia, uma vez que nessa zona não criaria nenhum 

impedimento aos banhistas. É certo que existiria outro problema acrescido que é a acessibilidade do 

peixe, da lota e das pessoas que compram e vendem na lota. Aquela localização além de ser, do ponto 

de vista do ordenamento, o que está estipulado por estes dois planos de ordenamento é também aquilo 

que constitui um equilíbrio nos interesses em jogo, digamos assim, pesca, pescadores, venda do peixe e 

banhistas para o local. Em tempos ponderou-se a hipótese de localizar aquelas construções 

imediatamente a sul do esporão da praia da Vagueira, obviamente teria que aguardar a revisão do 

POOC, mas os problemas que se colocam na localização atual colocar-se-iam da mesma forma, ou de 

forma idêntica, em qualquer ponto da praia. Sendo certo que ali a distância entre os esporões provocaria 

alguns problemas à recolha das redes e, portanto, essa tese foi abandonada e voltou-se à tese inicial. 

Contudo, a aceitar-se essa localização ter-se-ia sempre que aguardar pela revisão do POOC que está 

em revisão há cinco anos e não se vê a luz ao fundo do túnel. Quanto às estradas da zona sul a câmara 

municipal por via dos seus técnicos e dos seus responsáveis políticos teve sempre o cuidado, e foram 

cento e catorze as reuniões da fiscalização conjunta da câmara municipal, da ADRA, do empreiteiro e da 

empresa de fiscalização contratada pela ADRA para o efeito, de chamar a atenção para a falta de 

cuidado com que o consórcio foi gerindo as obras, ou a frente de obra, e a reposição das infraestruturas 

danificadas. O problema da ADRA é que esta tem uma candidatura ao POVT, de vários milões de euros, 

e um conflito numa fase inicial, ou numa fase intermédia com o consórcio poria em causa não só os 

fundos aprovados como a hipótese da sua devolução. E, portanto, compreende-se a posição da ADRA, 

face às insistências das juntas de freguesia, da câmara municipal e dos munícipes pelas mais diversas 

vias, quando esta de alguma forma tenha consentido de forma pacífica o andamento ou a continuação, 
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interrupção e andamento das obras para ver se não perdia os fundo aprovados. Obviamente que isto 

chegou a um limite a partir do momento em que começaram a acontecer acidentes cuja gravidade era 

elevada e não se encontrava respostas para os de gravidade diminuta. A ADRA foi sempre “descalçando 

a bota” para o consórcio e não assumiu em nenhum momento a responsabilidade numas dezenas de 

acidentes que foram acontecendo. Portanto, chegando ao limite da paciência da câmara municipal de 

Vagos esta deliberou, recentemente, e já depois de muitas vistorias conjuntas, de muitas notificações de 

interpolação do consórcio para repor as infraestruturas ter mais cuidado com a sinalização, ter mais 

cuidado com a programação da execução da obra. Não vendo a câmara municipal, apesar dessa tal 

vistoria conjunta recente, após uma reunião com os senhores presidentes de junta, a câmara municipal e 

a ADRA, melhoria rigorosamente nenhuma, e tendo em consideração aquilo que foi transmitido pelos 

presidentes junta de freguesia nessa reunião, a autarquia decidiu deliberar de forma definitiva. E, de 

forma definitiva é reconhecer que a reposição num conjunto de troços está muito mal feita, é reconhecer 

que existem condições de segurança que são constantemente violadas, é reconhecer que do ponto de 

vista técnico e do ponto de vista da segurança o consórcio não tem respondido de acordo com aquilo 

que foi aprovado e submetido a concurso público. Portanto, deliberou a autarquia; primeiro não autorizar 

quaisquer obras da responsabilidade do município, porque não existe confiança no consórcio para as 

executar; segundo exigir da ADRA, do dono da obra, que reponha a totalidade dos pavimentos, que as 

obras destruíram, que reponha bem a vala onde a obra destruiu a totalidade da via e caso não o consiga 

fazer pela via do consórcio que o faça pela via da execução das cauções que estão depositas e que são 

suficientes para efetuar essa boa reposição. Por outro lado, em função de um conjunto de preocupações 

quanto ao modo de execução e ao tipo de materiais utilizados, solicitou-se à ADRA, para tirar as dúvidas 

a um conjunto de pessoas envolvidas neste processo sobre a qualidade dos materiais empregues na 

execução da obra, uma espécie de inspeção às condutas, aos materiais, às valas para perceber se está 

ou não a ser cumprido nesses itens o projeto, o programa de concurso e o caderno de encargos. 

Entretanto, e face ao tempo decorrido, talvez valha a pena equacionar seriamente, em função dos 

resultados encontrados, a rescisão contratual do contrato com o consórcio. Contudo, essa rescisão 

compete à ADRA e não ao município, este apenas o sugeriu. No que toca à reposição, caso o município 

não encontre solução por parte da ADRA, o senhor presidente propôs e foi aceite que se avance 

judicialmente contra as entidades tomando as devidas providências cautelares, no sentido da 

suspensão, reposição prévia e por aí adiante. Tal como já foi referido, chegou ao fim um percurso em 

que já não há mais paciência para aguentar esta situação e, é óbvio, à autarquia só resta mesmo isto. A 

câmara municipal não se pode substituir ao dono da obra, não se pode substituir ao 

empreiteiro/consórcio e qualquer tipo de despesa da autarquia associada à área de intervenção da 

empreitada é ilegal, porque a câmara não se pode substituir a quem tem obrigação legal para fazer ou 

mandar fazer. Portanto, espera-se agora que percorra um prazo de 30 dias, após a notificação que foi 

feita no dia seguinte à ADRA, para aguardar que a ADRA comunique à câmara municipal aquilo que 

decidiu em função da deliberação da câmara municipal. ----------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que não podia deixar de dizer que 

ficou satisfeito por alguém ler o jornal o ponto, alguém que é capaz de tomar decisões após ter 
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levantado, na última sessão da assembleia, a questão dos carros. Relativamente à questão da rede 

social a senhora vereadora não esclareceu a questão da constituição do gabinete técnico social, ou seja, 

que tipo de técnicos é que constitui este gabinete e se o plano de ação tem resultado, se tem funcionado 

bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que o conselho local de 

ação social (CLAS) tem uma função importante, fez realmente o diagnóstico e também preparou a 

terapia na sua fase inicial. O diagnóstico a fazer-se não pode ser feito com tanta frequência como isso, 

primeiro porque não se altera muito e segundo porque demora tempo a fazer se for feito com o pessoal 

interno e se for encomendado fora fica muito caro. O CLAS tem um atraso, neste momento, em relação 

aquele que é a atualização do diagnóstico e da terapêutica que é correspondente, mas ainda há pouco 

tempo estava no site. O que pode ter acontecido, para agora não estar, foi aquando da mudança de 

servidor da câmara ter-se perdido alguma informação, ou seja, os documentos iniciais porque os outros 

estão em fase de revisão. O senhor deputado aproveitou, ainda, a oportunidade para dizer que neste 

fórum onde participam pessoas que têm ligação a uma série de organizações, desde logo as juntas de 

freguesia mas também muitas instituições de solidariedade social e outras humanitárias que têm assento 

no CLAS que passem a frequentá-lo, pelo menos quando reúne em plenário que façam o esforço, e isso 

acontece três ou quatro vezes por ano, para dar força aquele conselho. O CLAS é um instrumento 

importante de gestão do município e é um importante instrumento ao serviço do município, da câmara 

municipal, mas só tem presidência da câmara de resto é composto por organizações de vária ordem, 

além de outros parceiros obrigatórios, como seja órgãos do estado nomeadamente a saúde, o emprego, 

a segurança social e a educação. Todos estes são parceiros obrigatórios, a par da câmara municipal, 

tem também a GNR, as juntas de freguesia e as instituições de solidariedade social e quando reúne em 

plenário costumam muitas vezes estar mais pessoas na mesa, que são as que compõem o núcleo 

executivo, do que aquelas que estão na assembleia. --------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara voltou a usar da palavra e referiu que o senhor Jorge Luís 

respondeu e bem à pergunta colocada pelo senhor deputado Sérgio Freire e reforçou que a ação social 

no concelho Vagos, e a resposta social, é muito boa, mérito partilhado por um conjunto de atores em que 

o papel principal é das IPSS’s, sem dúvida, ajudado por um leque de entidades já aqui referidos. 

Contudo, o que levou o senhor presidente a retomar a palavra prende-se com a observação do senhor 

deputado Sérgio Freire no que diz respeito aos carros e nomeadamente quando diz “até que enfim 

houve alguém com coragem para tomar uma decisão. Estava-se a dirigir ao ministério público ou estava 

a dirigir à câmara municipal, e ao ministério público e ao tribunal? É que esse tipo de reparos é muito 

bonito mas o senhor deputado não sabe, nem tem obrigação sequer de saber, mas os carros que estão 

à guarda do tribunal, por força de processos-crime ou de penhoras, estejam eles em bom ou mau 

estado. E, o facto de alguém, e nomeadamente o município de Vagos que tem a obrigação de conhecer 

a lei, e o presidente ainda mais, ou melhor de forma acrescida, constitui em crime os responsáveis que 

tiverem essa coragem que o senhor diz. E, portanto, que fique bem claro que a coragem a que se refere 

diz única e exclusivamente respeito ao ministério público, não diz de certeza respeito à câmara municipal 

de Vagos. Porque os da câmara municipal de Vagos, aqueles que eram da câmara municipal de Vagos, 
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e que estavam à sua guarda, esses já lá não estão há anos. E, portanto é muito bonito fazer 

determinadas afirmações mas aquilo que o senhor pretende com as afirmações constitui a prática de um 

crime, tão só.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Sérgio Freire retomou a palavra para esclarecer que foram mal interpretadas as 

suas palavras e o que quis dizer foi que congratula-se por se ter feito alguma coisa, do ponto de vista de 

cidadão. Não quis atribuir culpas à câmara nem a quem quer que fosse, neste caso a quem competia. 

Este caso já havia sido referido na assembleia municipal mas foi preciso voltar a falar no assunto para, 

finalmente, se tomar uma decisão e neste caso algum com poder para tal. E, portanto, não havia aqui 

qualquer outro tipo de insinuação ou consideração nas palavras que o senhor deputado proferiu. ---------- 

------ Antes de passar ao período da ordem do dia o senhor presidente da mesa informou os membros da 

assembleia municipal de que vai ser retirado, da ordem de trabalhos, o ponto treze e passou a palavra 

ao senhor presidente da câmara para explicar o porquê.----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara explicou que a retirada deste ponto prende-se com várias razões 

mas a principal é por julgar importante para a assembleia municipal, e para a discussão do documento 

municipal, ter disponível o documento com a estratégia global da região que vai ser aprovada no dia 01 

de julho e será objeto de apresentação pública no dia 12 de julho. A estratégia global define um conjunto 

de gavetas, ou áreas, onde os projetos de cariz municipal se deverão enquadrar. O prazo para as 

municípios definirem os seus projetos termina quase até à formalização do protocolo, ou do contrato, de 

financiamento da Região de Aveiro denominado de QCIRA. E, portanto, até finais de janeiro de 2014 a 

câmara municipal e a assembleia municipal e os seus atores políticos terão uma oportunidade de ajeitar, 

se assim o entenderem, as propostas do município dirigidas ao QCIRA para, após janeiro de 2014, 

objetiva execução daquilo que for o montante negociado pelo município de Vagos e pelo seu presidente 

de câmara lá para novembro ou dezembro deste ano. Assim, sendo do interesse a discussão e da 

assembleia municipal ter conhecimento dos dois documentos ao mesmo tempo, até para não apresentar 

propostas que não tenham acolhimento na estratégia global, e chamou à atenção para o facto da 

estratégia global se englobar na estratégia definida pela comissão europeia e pelo governo português e, 

portanto, o município de Vagos não pode ir além daquilo que foi definido por estas entidades e não pode 

ir além, no âmbito do QCIRA, daquilo que foi definido para as regiões. Portanto, como é do interesse a 

assembleia municipal ter conhecimento dos dois documentos ao mesmo tempo faz sentido que se 

marque uma sessão extraordinária em julho para discutir este ponto. ------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia municipal deu início à ordem 

de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

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

período compreendido entre 23 de abril e 24 de junho de 2013.-------------------------------------------------------- 
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------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 14 de junho de 2013, bem como os 

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

responsabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para fazer dois reparos. O primeiro 

prende-se com a apresentação das contas a 14 de junho e a dívida global de quinze milhões e trezentos 

mil euros. Em relação à última assembleia e às contas há uma diminuição grande num pequeno espaço 

de tempo e é de realçar este valor. O segundo prende-se com os processos, mais concretamente o 

processo Ria Vagos e uma frase que a seu ver esclarece muita coisa e que diz “quanto ao pedido de 

nulidade deduzido perante o ministério público, o mesmo solicitou esclarecimentos…” Portanto, este 

ponto já foi discutido tantas vezes e parece que não restam dúvidas com este pedido de nulidade quanto 

ao processo Ria Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e começou por manifestar o seu 

desagrado por esta informação do senhor presidente da câmara ser enviada aos membros da 

assembleia com muito pouca antecedência não dando tempo suficiente para ser feita uma análise 

pormenorizada dos vários assuntos. Depois, referiu-se à questão da dívida solicitando esclarecimentos 

sobre este assunto, ou seja, se é verdade ou não e tendo sido reduzida como é que foi feita, porque 

está-se a falar de uma redução de dois milhões de euros. --------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira que também se 

manifestou pouco agradado com o tempo que tem para analisar o documento. Há neste informação dois 

ou três casos que precisam de uma melhor clarificação, por parte da câmara municipal. O primeiro caso 

é o acordo para pagamento à caixa geral de depósitos da célebre dívida relacionada com a questão da 

Ria Vagos e saber melhor como é que as coisas ficaram. O segundo caso prende-se com a questão das 

penhoras, porque há coisas que não se conseguem compreender e o senhor deputado não sabe, por 

exemplo, o que é a execução de um saldo de uma conta. Sabe o que é a execução da penhora mas a 

execução de um saldo não sabe o que é e por isso não percebe porque é que se diz que foi executada 

uma penhora de um saldo que já estava executado. Não se executam saldos, executam-se penhoras e, 

portanto, primeiro houve penhora dos saldos, e estavam penhorados porque provavelmente ninguém se 

opôs à penhora, muito menos com os argumentos que aqui vêm a dizer que não se pode mexer nesse 

dinheiro porque ele tem “dono”. Como se dizia antes, quando as pessoas eram mais corretas no 

pagamento das suas obrigações “tenho ali tenho mas é dos seus donos” quando estes ainda não tinham 

liquidado a fatura. O senhor deputado é de opinião que era isto que se poderia ter feito, não se sabendo 

se resultava mas podia ter sido feito em relação a esta questão. Esta questão, pelos vistos, aconteceu 

agora, há pouco tempo. Não se sabe se ainda há mais “bodes expiatórios para tirar da cartola”, mas isto 

aconteceu muito recentemente e o senhor Jorge Luís não consegue perceber como é que se chega a 

este tipo de situações, porque se calhar era possível que o tribunal entendesse que uma conta que se 

destinava a pagar faturas visadas pelo tribunal de contas, e só para aquilo que não podia ser utilizada 

para mais nada, não deveria ser penhorada. Porque era um tribunal a não respeitar outro tribunal. Esta 

questão precisa de um esclarecimento melhor. O terceiro caso já se referiu a ele e não vale a pena voltar 

ao assunto porque o senhor presidente da câmara diz que vai ficar tudo resolvido a partir do dia 29 de 
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setembro e o senhor deputado tem esperança que de facto mude alguma coisa. Uma das coisas que 

muda é que o senhor Jorge Luís não estará na assembleia municipal, mas outros hão-de estar, porque 

Vagos pode perder o Movimento Vagos Primeiro mas não vai perder movimento. A partir dessa data há 

de haver quem se movimente, o senhor deputado, por exemplo, apesar de não vir a fazer parte da 

assembleia municipal vai “andar por aí” porque não deixa de ser vaguense, “vaguense de gema”, e 

vaguense interessado nas coisas que acontecem em Vagos. ---------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor presidente da câmara para responder às questões colocadas 

pelos senhores deputados. Relativamente aos esclarecimentos solicitados informou de que o que sabe é 

o que está neste documento e mais não pode dizer porque não sabe. Tudo o que há para ser dito está 

nesta informação. A câmara deliberou solicitar esclarecimentos sobre o presente processo há caixa geral 

de depósitos. O senhor presidente não sabe se utilizou o termo jurídico correto, porque uma coisa é a 

penhora, e significa que o banco, uma vez comunicada pela agente de execução esse mandato, ou essa 

ordem, comunica à câmara que aqueles saldos se acham penhorados. As execuções são uma 

interpretação que fez quando o banco comunica que imitiu um cheque sobre aquela conta e 

entregou/depositou nas mãos da agente de execução. Não sabe se esta terminologia é a mais correta 

porque a lei, o código de processo civil e todo o capítulo das execuções foi profundamente alterado. No 

tempo em que o senhor presidente exerceu advocacia não era assim, hoje é completamente diferente, e, 

portanto não sabe se está a utilizar o termo correto. Sobre este assunto informou de que a câmara 

municipal atuou sempre de acordo com o parecer jurídico e financeiro dos serviços e, portanto, neste 

momento não há mais nada a dizer para além do que está escrito neste documento. A seu tempo 

conhecer-se-á mais informação sobre esta questão. No que toca ao acordo de pagamentos com a caixa 

geral de depósitos a questão será discutida no momento em que se vai discutir e aprovar o ponto 

referente à minuta do contrato, pois, fará mais sentido. Quanto à redução da dívida pediu autorização 

para que fosse o senhor vereador Silvério a esclarecer. -----------------------------------------------------------------

------ Assim sendo, usou da palavra o senhor vereador Silvério Regalado e informou de que 

relativamente à redução da dívida há duas explicações muito simples: primeiro porque se pagou à banca 

e a fornecedores e segundo porque se contratou menos despesa. É assim que se consegue reduzir a 

dívida e os senhores deputados tiveram oportunidade, em tempo próprio, quando se aprovaram as 

contas de verificar isso mesmo. Relativamente à informação ela vem sempre parametrizada da mesma 

maneira e já referiu muitas vezes, aqui, que nesta informação não estão presentes os subsídios 

atribuídos. Agora, obviamente, a redução efetiva da dívida, de que se falou, de dois milhões de euros, 

feitas as contas a 31 de dezembro de 2012, foi efetiva, explicou-se aqui do ponto de vista contabilístico e 

portanto não oferece mais nenhuma dúvida em relação à questão colocada pelo senhor deputado Sérgio 

Freire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que se esteve a 

falar do processo de execução da VAGA SGPS, em abril, e o senhor presidente hoje, dois meses depois 

continua a dizer que não tem conhecimento e que não sabe. A senhora deputada pergunta se pelo 

menos sabe quando é que foram feitas as penhoras; se há ou não prazos a correr; e se não sabe porque 

é que não sabe, porque isso não é normal. O presidente da câmara tem de estar informado sobre estas 
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questões e se vem para uma assembleia municipal tem que ter as informações necessárias para 

esclarecer os membros, porque “se não sabe, não sei se é por incompetência sua, se é por desinteresse 

seu ou simplesmente por falta de respeito por nós. Porque isso já se notou nas outras assembleias 

municipais, mas continua. Em relação aquilo que nos foi dito em abril eu não acreditei em metade das 

coisas que disse mas isso cada um sabe naquilo que acredita ou deixa de acreditar, porque não posso 

acreditar numa das várias versões que foram dadas. Mas, agora, mais uma vez estamos no mesmo. 

Quer dizer, antes a culpa era da jurista, agora a jurista entregou-lhe os processos, o senhor também é 

jurista, as informações e o senhor continua a não saber. Já, segundo a informação, há novos advogados 

no processo e também ainda não lhe explicaram o que é uma execução e como é que funciona. Eu 

gostava de saber se ouve oposição, se não houve, porque é que não houve, se ainda está a correr 

algum prazo e o senhor pelos vistos não sabe. Não nos sabe responder, talvez daqui a um mês ou dois.” 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara municipal e referiu que “sei, sei responder se a 

senhora deputada souber ouvir eu sei responder. É simples, olhe, a primeira penhora eu expliquei em 

abril, com a informação jurídica, aquilo que aconteceu. A câmara municipal foi notificada, foi notificada a 

penhora de todos os saldos bancários e valores mobiliários. Disse na altura que, não percebendo o que 

aconteceu, e não é possível a câmara municipal perceber o que aconteceu, nem ao presidente da 

câmara, nem o jurista da câmara municipal ou qualquer jurista porque é que de todas as notificações 

efetuada para todos os bancos, para todas as contas foi penhorada, apenas, o saldo da conta no 

montepio geral. Portanto, isto eu disse e repito. Recentemente, em maio, julgo que no dia 08 de maio, 

informou-nos a caixa geral de depósitos, por mera deferência, que tinha aceite a penhora ou ia passar 

um cheque sobre os saldos de duas contas, que depois viemos a saber que uma das contas eram 

depósitos de cauções e outra era sobre o PAEL. Posteriormente, quinze dias depois, veio um 

requerimento de execução, será este o nome, a comunicar a penhora daqueles valores naquelas contas. 

Sobre o primeiro requerimento da penhora do primeiro saldo o processo foi objeto de parecer jurídico. 

Entendeu o jurista da câmara municipal não assistir razão à câmara municipal para deduzir oposição. 

Sobre o segundo requerimento, agora mais recente, entendeu o senhor jurista tal como consta da 

deliberação. Eu acho que isto é claro. Apesar de eu ser jurista eu não estou na câmara municipal como 

tal, acho eu, e se a câmara municipal tem um jurista, ou contrata juristas, e posso dizer-lhe que para este 

processo em concreto o jurista só foi contratado depois da deliberação da câmara municipal, e o jurista 

contratado neste processo, digamos assim, entendeu não deduzir oposição face ao parecer do jurista da 

câmara municipal, julgo eu. Portanto, é isto que eu lhe posso dizer, eu não lhe posso dizer mais. Se eu 

estiver errado corrija-me: nós fomos notificados aquando da penhora do primeiro saldo do montepio 

geral do requerimento executivo. Era nesse momento que haveria uma oposição ou embargo, no meu 

tempo era assim, à execução. Entendeu nessa altura o jurista da câmara municipal não assistir motivos 

à câmara municipal para se opor à execução sobre pena de litigância de má-fé, essas coisas que 

conhece melhor que eu. Posteriormente, porque o saldo era diminuto face à totalidade da quantia 

exequenda, houve uma segunda penhora, e eu não lhe sei explicar porque é que a primeira não 

funcionou porque a caixa geral de depósitos foi notificada, a caixa de crédito agrícola foi notificada, o 

BES foi notificado, o BCP foi notificado e, portanto, não percebo e não lhe sei explicar porque é que só 
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ficou penhorado o saldo da conta do montepio geral. Mas não sei mesmo e também não existe 

informação no processo judicial da câmara municipal que justifique isso. Não é porque eu não queira 

saber, eu gostava de saber, não posso é sabê-lo porque não tenho elementos para o fazer. Depois disso 

veio uma segunda penhora destes dois saldos, de uma conta de cauções, porque existem duas, e da 

conta do PAEL, uma na sua totalidade outra no valor de vinte e sete mil euros porque na conta do PAEL 

estava bem mais do que vinte e sete mil euros. Também em tempo de oposição, digamos assim, o 

processo foi remetido ao jurista, ao jurista da câmara municipal, e a câmara municipal atuou de acordo 

com o parecer jurídico da câmara municipal quer no primeiro momento, oposição à execução, quer no 

segundo momento, este das duas penhoras destes dois saldos, atuou de acordo com o parecer dos 

serviços jurídicos. Fiz-me entender? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para citar o senhor presidente da 

câmara na reunião cujo ata foi aprovada há bocadinho aqui na assembleia municipal, de 30 de abril: 

“nesta primeira fase, volto a repetir, tenho conhecimento apenas da penhora de uma conta, daquela que 

referi depois do anúncio da penhora da totalidade das contas. A agente de execução veio a formalizar o 

requerimento de recurso apenas com aquela penhora específica e não sei se já existem ou não porque 

não fomos notificados de nada. Se existem outras penhoras até ao montante daquele crédito e quais, 

obviamente, as contas penhoradas é certo que quando isso existir nós teremos conhecimento.” Portanto, 

segundo o senhor deputado “como é natural, tinham de ter conhecimento e quando tivessem 

conhecimento dessa penhora dessas contas teriam que se opor, e é essa questão. Opuseram-se? Em 

que condições? Qual foi o resultado da oposição? Não se opuseram com certeza?” ---------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que “eu acho que respondi. Não, não 

nos opusemos, atuamos de acordo com o parecer do jurista da câmara municipal. Não assisti razão para 

a oposição, digamos assim. O parecer do jurista da câmara municipal julgo que consta das atas e as 

atas são públicas, não sei se o parecer do jurista está publicado.” ---------------------------------------------------- 

------ Voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que a questão é esta: “o 

jurista pode entender que se justifica a penhora mas o jurista não tem que aceitar por bem que a 

penhora das contas é o melhor que a câmara tem para ser penhorado e que não pode haver uma 

oposição à penhora oferecendo outro bem à penhora. O carro do presidente da câmara de Espinho 

esteve penhorado e se calhar edifícios são penhorados e porque é que nós tivemos que levar com esta 

penhora das contas. Essa podia ser, do ponto de vista jurídico, haver ou não haver razão para se opor à 

penhora é uma questão, mas depois há outras questões a colocar. Então não se podia oferecer outro 

bem à penhora? Ou está tudo hipotecado? Eu julgo que não, o concelho não está todo hipotecado. Nem 

todos os bens do município estão onerados, ou estão? ------------------------------------------------------------------ 

------ A senhora deputada Catarina Oliveira usou da palavra e perguntou se “os advogados para 

representar o município no processo só foram nomeados depois de passarem todos os prazos? 

Portanto, se já passaram todos os prazos os advogados já não vão poder fazer nada de útil.” --------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- PONTO DOIS: REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO 

DE VAGOS - RETIFICAÇÃO; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o senhor presidente da câmara e esclareceu que se tratam apenas de umas 

correções propostas pela agência para a modernização administrativa e a introdução de taxas que no 

início não estavam previstas, pela mesma, e que vem solicitar agora que sejam integradas. São 

situações muito simples de correção de erros materiais e esta introdução destas novas taxas propostas 

pela AMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira, 

Catarina Oliveira, Sérgio Freire e Rogério Simões. ------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 05 de fevereiro de 2013, à 

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

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

UM PROJETO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(PMAAD); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara que informou de que este assunto já foi 

longamente discutido e, por isso, neste momento, estão reunidas as condições para ele ser aprovado 

pela assembleia municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que “uma das coisas 

que foram faladas, numa das últimas reuniões relativamente a este regulamento, foi a questão das 

instituições que têm equipamentos próprios e se de alguma forma quando elas entrariam em 

concorrência com associações que não têm. Essa questão tinha ficado, aqui, mais ou menos acordado 

para ser dada, de alguma forma, preferência, a quem não tem equipamentos próprios para a realização 

das suas atividades. Aliás, mesmo que uma associação tenha esse equipamento mas ele esteja 

ocupado concorre em campo de igualdade com uma associação que não tem o equipamento, mas se 

uma associação tem um equipamento para o efeito e não o usa e depois pede à câmara um 

equipamento apenas porque lhe apetece isso de alguma forma devia estar previsto aqui no regulamento. 

Portanto, o que eu vinha sugerir era que, por exemplo aqui no artigo 33 diz qualquer coisa como isto, no 

ponto um: este apoio é concedido através de cedência de utilizações das instalações desportivas do 

município às entidades para nelas realizarem os seus treinos e jogos de competições. Eu propunha 

qualquer coisa como isto: caso a entidade possua equipamento para o efeito a cedência só pode ocorrer 

caso este esteja oficialmente ocupado. Portanto, se uma associação tem um equipamento e ele está 

disponível não faz sentido haver essa cedência. Outra questão era relativamente à formação. A 

formação aparece como critério apenas num dos subprogramas, nomeadamente, aqui no artigo 28 para 

apoio à aquisição de veículos para o transporte de praticantes. Eu acho que a formação, de facto, devia 

ser um critério que se devia aplicar, eu estive aqui a analisar e vi, a todos os subprogramas menos o 

sete, porque se o subprograma um é para o apoio ao desenvolvimento da prática desportiva, depois 

temos o subprograma dois para a realização de eventos, outro para obras de beneficiação, aquisição de 
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veículos, formação de técnicos, cedência de instalações desportivas e finalmente temos para os prémios 

de mérito desportivo. Talvez nem este subprograma sete a questão da existência de formação talvez não 

seja relevante, mas penso que para os outros subprogramas esse critério, da existência de formação, 

deveria constar e, portanto ele até está introduzido aqui como critério num dos pontos do artigo 28 

relativamente à aquisição de veículos mas eu acho que isto é o subprograma quatro e acho que se 

deveria estender do subprograma um ao seis, tirando, talvez, este dos prémios de mérito desportivo.” ---- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor vereador Silvério Regalado para responder às considerações 

feitas pelo senhor deputado Sérgio Freire. Relativamente à cedência das instalações desportivas o 

senhor vereador discorda do senhor deputado porque a cedência das instalações desportivas já hoje é 

feita com base num critério que a autarquia pôs em funcionamento já desde o início das épocas 

desportivas. Tem-se vindo a fazê-lo na utilização do pavilhão e do estádio municipal com sucesso. O 

pavilhão municipal, por exemplo, é utilizado desde as oito da manhã até às dez e meia, onze da noite 

todos os dias. É cedido gratuitamente a todas as associações que assim o solicitam dentro dos horários 

que são permitidos e possíveis, tendo em conta que o horário escolar é utilização, quase exclusiva, por 

parte do agrupamento de escolas. Recentemente assinou-se um protocolo com o agrupamento de 

escolas de Vagos para que se pudesse contemplar o pagamento, por parte da DREC, das horas que 

esta entidade utiliza as infraestruturas municipais, o que até aqui não acontecia. Portanto, desde o início 

deste ano letivo o agrupamento de escolas está a pagar a instalação das infraestruturas desportivas que 

é uma verba que vem diretamente da DREC para esse fim. Depois, no horário pós escolar tem-se feito 

uma agilização com todos os clubes, sendo certo que aquilo que o senhor presidente já referiu, da 

melhoria das infraestruturas desportivas dos clubes, vai cercear a necessidade de utilização das 

infraestruturas municipais e daí a aposta feita na melhoria das infraestruturas próprias dos clubes. Essa 

regra está explicitada no regulamento desta forma porque se entendeu colocá-la aqui e entendeu-se que 

esta será o necessário para que a utilização das infraestruturas seja gerida dessa forma. Relativamente 

às outras observações já houve uma ampla discussão sobre este assunto, já é a terceira vez que o 

regulamento vem à assembleia municipal e o executivo entendeu propor desta forma e, por exemplo, 

não parece fazer muito sentido que seja critério ter formação no que diz respeito ao subprograma cinco, 

apoio à formação técnica e dirigentes desportivos. Esse subprograma tem como objetivo a formação de 

técnicos e dirigentes desportivos num âmbito que se está a trabalhar, inclusive este fim-de-semana vai 

realizar-se uma formação dirigida aos clubes e aos docentes do ensino aqui em Vagos e não só, é 

aberto a qualquer professor que assim o entenda. Foram convidados os clubes locais para participarem 

nessas ações de formação e obviamente que este subprograma existe tendo em vista, por exemplo, 

ações de formação que os clubes procurem desenvolver e com vista à melhoria do capital humano. 

Portanto, existe a mais-valia da formação nos subprogramas onde se entendeu ser mais relevantes e daí 

serem só estes e não todos como o senhor deputado sugeriu. --------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que acabou por não perceber porque 

é que o senhor vereador não concorda com a questão de formalizar o facto de uma associação ter um 

equipamento e se há alguma concorrência com outra associação que não tem, portanto, tem de usar o 

equipamento municipal e não deva ser dada prioridade a quem não tem. Esta parece uma questão de 
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bom senso que nem seria preciso colocá-la aqui, mas, pelo sim pelo não, ficava salvaguardada a 

situação. A questão da formação do subprograma um que apoio o desenvolvimento de prática regular 

desportiva e parece importante considerar quem tem formação e quem não tem. Mesmo para a 

organização o subprograma dois, apoio à organização de eventos pontuais, deve ser dada preferência a 

quem tem formação. O subprograma cinco talvez não faça tanto sentido quanto isso, mas também se 

está a falar de formação de técnicos. O senhor deputado continua a achar que a formação faz, também 

sentido em mais subprogramas para além da aquisição de veículos. Deve ser privilegiado quem faz 

formação de miúdos e, portanto, tem um valor acrescido face a outras associações que possam até nem 

ter possibilidades para o fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra e referiu que o senhor deputado pode até ter a 

razão mas há um tempo para a discussão e há um tempo para encerramento do documento. Houve uma 

discussão profunda onde todas as questões foram levantadas, a esmagadora maioria das sugestões 

foram acolhidas e a câmara municipal não pode andar eternamente a alterar os seus documentos sem 

os aprovar. Portanto, esse tempo decorreu e hoje é o tempo da aprovação. --------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com uma abstenção, do senhor deputado Sérgio Freire. ------------------------- 

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 19 de março de 2013, à discussão 

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

------ PONTO QUATRO: CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO 

PARA OBTENÇÃO DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – AUTORIZAÇÃO; ----------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e explicou que houve uma comissão que 

solicitou à câmara municipal a cedência de um terreno, para efeitos de construção, na praia da Vagueira. 

Entretanto, consideraram-se várias hipóteses, as que estão previstas no plano, outras que não estando 

previstas seriam compatíveis com o plano e outra, esta que está aqui, que não é compatível com o plano 

em vigor. Poderá vir a ser compatível se o plano for alterado para esse efeito e um espaço que hoje está 

destinado a espaço verde possa vir a ser um espaço equipamentos. Continuando, foram propostas 

quatro localizações: uma na frente norte da Vagueira, ali junto ao estacionamento num lote que está 

destinado para restaurante e equipamentos (piscina e parque infantil); o terreno é propriedade do prédio 

da diocese de Viseu que está exatamente no extremo oposto, a sul mas também na frente do mar; o 

terreno que hoje está no plano de pormenor e que é propriedade da Valândia e que está localizado na 

zona sul junto à ria; a localização agora proposta e uma localização que consta do processo de revisão e 

que está junto à ria mas do lado Norte, ou seja, no lado oposto aos terrenos ditos da Valândia. De todos 

estes a comissão entendeu a comissão rejeitar as localizações junto à ria. No que toca à localização que 

eles pretendiam, que era junto ao mar a norte, no tal lote que tinha uma área de equipamentos e que é 

propriedade do senhor José Arlindo, e a câmara não ia comprar o lote para esse efeito quando havia no 

plano outras sugestões nomeadamente propriedade do município, comunicaram que não foi possível o 

entendimento entre a diocese de Aveiro e a diocese de Viseu para promover a recuperação das 

construções existente no terreno desta última para esse efeito. Aqui chegados restava aquela 
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localização no centro da praia da vagueira, e o senhor presidente chamou à atenção para o facto de se 

tratar de terreno do domínio público municipal, não é do domínio privado municipal, e, portanto, não pode 

ser objeto da alienação/oneração no estado em que se encontra. Primeiro teria de ser objeto de 

desafetação do uso por força da alteração do plano de pormenor, para passagem de zona de espaços 

verdes para espaço de equipamentos. Aquele terreno é possível para espaços verdes mas não para 

equipamentos e por isso era necessário alterar o loteamento que é um processo complexo porque é 

preciso, no mínimo, reunir uma maioria qualificada dos proprietários de lotes, moradias ou frações. Além 

disso depende, ainda, da vontade do loteador em não obstar a reutilização ou à utilização de um espaço 

que por força de uma lei, a lei dos loteamentos, obrigou àquelas cedências para aquele fim e não para 

outro. Mas é certo que a lei diz que por força da alteração de plano é possível, sem dúvida alguma, 

caracterizar de forma diferente um terreno. Apesar de lhe ter sido explicado eles continuaram a insistir 

naquela localização e a câmara municipal, do ponto de vista da mera localização, não vê nenhum 

inconveniente para além daqueles que foram referidos: obrigar à alteração do plano; obrigar à alteração 

do loteamento; obrigar a uma compatibilização com a lei aplicável dos loteamentos e obrigar a uma 

concertação com os proprietários dos lotes, das moradias e das frações daquele loteamento. Portanto, 

foi isto que a câmara municipal deliberou. Não faz sentido, e isto vem aqui por esta razão, a câmara 

municipal promover uma alteração ao plano de pormenor, na praia da Vagueira, sem que a assembleia 

municipal se pronuncie se no mínimo equaciona ou não autorizar no futuro, ou no presente, a câmara 

municipal a fazer essa cedência. Essa cedência a existir não seria da propriedade, seria do direito de 

superfície o que promove uma valorização do património cedido ao fim do término do direito de 

constituição de superfície. É esta a questão que é colocada à assembleia municipal, caso se reúnam as 

condições que estão previstas na deliberação de câmara, autorizar o município a ceder neste regime 

para aquele efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentado o ponto usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que está a 

decorrer uma reunião da assembleia municipal não é a reunião do conselho municipal de coisa 

nenhuma. A assembleia municipal tem que se pronunciar sobre propostas da câmara no que diz respeito 

ao ordenamento do território, está na lei das autarquias locais que define as soluções de cada um dos 

órgãos. Não tem que dar pareceres e muito menos a três meses das eleições onde serão eleitos novos 

membros para a assembleia municipal e por isso mesmo com que legitimidade é que esta assembleia 

iria dizer que pode eventualmente vir a admitir o que quer que seja. Neste caso, ou a câmara assume a 

posição de que quer avançar com um projeto de alteração do plano e submete isso à assembleia, nos 

termos que a lei define, ou está tudo feito. Aliás, os senhores vereadores foram muito claros na reunião 

de câmara, porque o senhor deputado teve oportunidade de ler a ata. Não se pode estar aqui a frustrar 

as expetativas, nomeadamente das pessoas que ali compraram os seus lotes, com uma alteração que 

não se sabe se interessa às populações em geral, o que se sabe é que há uma determinada comissão 

que quer uma determinada coisa. A assembleia não tem de se pronunciar sobre nada disso, mas 

também não há nada para votação, apenas, se pode divagar sobre a questão e dar opiniões, agora, 

tomar decisões, que comprometam o município, não compete a este órgão nesta fase. Neste caso é 

cedo demais para consultar a assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------- 
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------ Entretanto, pediu e usou da palavra a senhora Dulcínia Martins, presidente da junta de freguesia de 

Santo André de Vagos, que leu, em nome do grupo municipal do PSD, a seguinte informação: “Face às 

condições determinadas pela Câmara Municipal na sua deliberação e ao teor do parecer jurídico dos 

serviços municipais, suscitam-se sérias dúvidas sobre a oportunidade da localização proposta – apesar 

do espaço ser propriedade do domínio público municipal, e também por isto, e que por constituição de 

um direito de superfície no mesmo se opera uma valorização do património municipal – deve esta 

assembleia municipal ponderar e deliberar com elevado grau de cuidado e certeza, que hoje não existe, 

de que esta localização será viabilizada numa futura revisão do plano de pormenor pelas entidades da 

Conferência de Serviços, em especial a CCDR/C, no sentido de evitar criar expetativas nos requerentes 

que depois poderão ser prejudicadas. Por outro lado, a parcela cedida faz parte de um conjunto de 

cedências impostas em cumprimento da Lei aplicável a uma operação de loteamento, ou seja, esta 

localização é também um problema de legalidade, para além de um problema de ordenamento, que 

poderá ser inultrapassável caso o loteador e, mais relevante, os atuais proprietários dos lotes, moradias 

e apartamentos, ou a maioria deles, não concorde com a futura alteração do solo ou não haja espaço 

para tal, para conformar a alteração às cedências com aquela Lei ou Lei em vigor. Por outro lado, 

segundo sabemos o plano pormenor em vigor ou, mesmo, a proposta de revisão já prevê áreas para o 

efeito. Todavia, entendemos que não deve ser abandonada pelos requerentes e pela Câmara a solução 

que achamos ser a ideal, quer pela localização junto ao mar, quer pela sua propriedade, quer porque o 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira em vigor, por se achar na faixa de servidão do Domínio Público 

Marítimo, só permite a recuperação de edifícios existentes, podendo sê-lo para este fim, a Casa da 

Colónia de Férias da Diocese de Viseu. Assim como defendemos que a Vagueira e os seus residentes 

têm o legítimo direito a aspirar a um espaço de culto, uma igreja, assim defendemos que este assunto 

deve ser abordado sem quaisquer preconceitos sem defesa de interesses difusos ou estranhos ao fim e 

ao interesse público que lhe está implícito. Estamos convictos que a solução deve ser encontrada entre a 

Diocese de Viseu e a Diocese de Aveiro, porque existe um terreno e uma casa que pode e deve ser 

usada e recuperada para esse fim que é propriedade da Diocese de Viseu, sendo de elementar bom 

senso que a Igreja Católica portuguesa promova, em primeiro lugar, a valorização o seu próprio 

património e só depois pense em valorizar ou adquirir o de terceiros. Este Grupo Parlamentar vê com 

bons olhos a construção de uma Igreja na nossa praia, a exemplo de outras praias, mas tal deve ser feito 

da forma mais adequada e mais correta aos olhos dos cidadãos e dos próprios católicos. É com base no 

bom senso e na razão, reforçada com o parecer jurídico que já existe, que achamos, por bem não tomar 

posição para já e esperar que se demonstre de forma clara e inequívoca que duas Dioceses da mesma 

Igreja Católica não serão capazes de se entenderem sobre coisa e fim que lhes é ou deveria ser comum 

– pugnando para que o presente ponto seja retirado da ordem de trabalhos.” ------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa perguntou se este documento deve ser considerado como um 

requerimento, atendendo à forma como foi lido e a entoação dada ao mesmo. É que se for requerimento 

tem de ser votado e nesse caso, se for aceite como requerimento, acabou aqui o ponto. ---------------------- 
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----- O senhor Jorge Luís informou de que o ponto de ordem sobrepõe-se ao requerimento e o senhor 

presidente desempenhando as funções que lhe cabem, de fazer cumprir o regimento e a lei, retira o 

ponto da ordem de trabalhos porque não há nada a discutir e não há nada a votar. ----------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa referiu que era exatamente isso que ia fazer mas se entenderem 

pode juntar-se como documento de suporte. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís referiu que este documento não configura o estilo de um requerimento. ---------- 

------ Após discussão do ponto foi deliberado, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de 

trabalhos por não estarem reunidas condições para a sua votação. -------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto cinco da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 09 de abril de 2013, à discussão da 

assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – PROCESSO 547/90 – OUCA – 
REAPRECIAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL; ----------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que em tempos a assembleia 

municipal deliberou reconhecer o interesse público municipal para efeitos de desafetação de áreas de 

REN e RAN e fê-lo assente num conjunto de condições. O mais relevante para este preciso momento é 

o seguinte: o projeto era apresentando a assegurar que o município seria a entidade licenciadora e no 

fim do procedimento os terrenos reverteriam a favor do município, assim como os recursos aquíferos aí 

existentes nessa data. O processo foi apresentado no município de acordo com as condições propostas 

pela assembleia municipal mas, como é óbvio, nestas coisas, existe um conjunto de entidades que são 

convocadas para parecer, CCDR e DGE - direção geral da economia. Entretanto, uma destas entidades, 

a CCDR não, mas a DGE, deu um parecer negativo no sentido de entender que ela era a entidade 

competente para o licenciamento e não o município de Vagos e que não concordava com o faseamento 

da exploração, e ao não concordar a competência era dela e ponto final. Entretanto, houve uma reunião 

de concertação promovida pela CCDR, entre a câmara municipal e a DGE. A DGE não abdicou de 

aprovar a totalidade do projeto e prevendo este, embora faseado, profundidades de vinte e oito metros, 

entendeu ser ela a entidade competente e deveria a INARCE apresentar o respetivo projeto na DGE. O 

que veio a acontecer e na apresentação desse projeto continuam, tirando essa da competência para o 

licenciamento, a aparecer espelhadas as condições exceto aquela que, no ponto de vista do senhor 

presidente é a mais relevante, é o destino final dos terrenos após a exploração. E, portanto, face à 

alteração das condições cumpre à assembleia municipal pronunciar-se sobre a manutenção ou não 

desse reconhecimento de interesse público, porque tendo sido ele emitido com fundamento nessas 

condições, se as mesmas são alteradas não pode o município dar um parecer positivo, a câmara 

municipal, neste caso, sem que o órgão que reconheceu o interesse público se pronuncie sobre a 

alteração dessas condições. No fundo, o que se está aqui a fazer hoje é para dar resposta a esta 

pergunta: “ a assembleia municipal reconhece o interesse público a esta exploração não estando a 

mesma condicionada, em final de exploração, à reversão dos terrenos, entenda-se por doação, eu não 

vejo outro título, compras e venda nem pensar, a favor do município de Vagos? É esta a resposta que a 

assembleia deve dar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que “a assembleia o 

que tem hoje de fazer é reparar um erro, e deixe-me usar a palavra que se adapta melhor, uma asneira 

que cometeu vergonhosamente, por culpa do grupo municipal do PSD em 2010. Aquilo que o senhor 

presidente da câmara acaba de dizer foi dito aqui na assembleia naquela altura, quando o senhor 

presidente da câmara fez esta proposta à assembleia, de fazer aquela aprovação para a INARCE, eu 

tive a oportunidade de dizer que estavamos aqui a querer vender um rabo escondido com o gato de fora, 

é exatamente assim não é o contrário o rabo escondido com o gato de fora, porque era absolutamente 

evidente que estava-se a tratar de uma exploração com uma profundidade de vinte e oito metros. A lei é 

absolutamente clara que a competência nessa situação era sempre do ministério da economia e do 

departamento correspondente. Eu estou a dizer que é uma vergonha porque foi o titulo do diário de 

Aveiro sobre a minha intervenção na assembleia e o facto de eu ter dito que não votava aquilo naquelas 

condições. É pena não estar cá o dissidente da ala esquerda do grupo municipal do PSD, o Plácido, que 

foi o autor dessa nota, eu estava de férias e também não gosto de responder a essas coisas em sede 

que não seja aquela onde estas coisas devem ser discutidas que é aqui. A vergonha foi o que se 

cometeu aqui, o que andamos a fazer foi a perder tempo e a fazer perder tempo. Se tivessem ouvido e 

tivessem tido tininho, perdoem a expressão, não se tinha admitido a possibilidade de fazer uma finta à lei 

aprovando três buracos, uns a seguir aos outros, em vez de ser um buraco só. Isto não lembra ao diabo, 

quer dizer lembra, lembra porque se não lembrasse não tinha vindo aqui e não tinha tido, infelizmente, o 

desfecho que teve. Portanto, isto é só para dizer que há três anos isto podia ter sido resolvido e não 

estavamos aqui a perder tempo e como não quero também fazer perder mais tempo acho que se deve 

retirar, sim senhor, essa situação do interesse público.” ------------------------------------------------------------------  

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que “ia tentar não 

responder ao deputado Jorge Luís porque também estas intervenções são vergonhosas. Aquilo que o 

grupo do PSD fez, e foi realçado pelo senhor presidente da assembleia municipal, também, está em ata, 

foi que era aprovado aquilo que tinha sido aprovado em câmara naquelas condições e ponto final. 

Portanto, não havia mais discussão. Foi aprovado, foi autorizada a câmara a pedir os pareceres, assim o 

fez. Os pareceres vieram noutro sentido e estamos aqui para resolver.” Nesse sentido o grupo do PSD 

apresentou um requerimento à mesa, que leu: “Tendo em conta a proposta apresentada pela câmara e 

aprovada em 2010 pela assembleia municipal, onde tinham sido indicadas um conjunto de condições 

específicas; porque a proposta era específica e tinha em vista a possível criação de receitas para os 

cofres da câmara; tendo em conta com o referido pelo senhor presidente da câmara, pelo senhor 

presidente da assembleia municipal e pelo grupo municipal do PSD e que o reconhecimento de interesse 

público municipal tinha objetivos que não se concretizaram, após pedido de parecer por parte da câmara 

municipal às autoridades competentes; não estando reunidas as condições que antecederam o 

reconhecimento de interesse público aprovado pela assembleia municipal o grupo municipal do PSD 

propõe a revogação do interesse público municipal.” ---------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, e quando eram cerca das vinte horas e vinte e cinco minutos ausentaram-se da sala os 

senhores deputados Evangelista Gadelho e Carlos Augusto Francisco. --------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da câmara voltou a usar da palavra para clarificar uma posição. Uma das 

coisas que orientou a proposta que aqui foi aprovada teve em consideração algumas objeções que foram 

validamente levantadas pelos senhores vereadores na câmara municipal no sentido de acautelar que 

para uma área tão grande e uma exploração que afinal podia ser enorme pudesse a câmara municipal, 

em cada momento, ou de forma controlada, poder aquilatar e decidir se licenciaria uma segunda fase, no 

fim da primeira, e uma terceira fase, no fim da segunda. Foi isto que orientou a câmara municipal no 

sentido de ter um controle efetivo pela via da licença para impedir o que aconteceu nos cardais, em que 

toda a área foi licenciada só de uma vez. A empresa que explorou o barro, explorou até onde quis e 

quando quis e foi-se embora deixando o buraco à vista e cheio de lixo. E, portanto face a um plano 

diretor municipal que previa e prevê áreas de exploração de inertes era uma decisão complexa, e 

continua a sê-lo, num único momento decidir sobre uma exploração cuja proposta inicial era 

enormíssima. A câmara municipal e a assembleia municipal, embora a câmara municipal mais, foi 

ponderando e acautelando a cada momento a possibilidade de poder dizer não quanto à profundidade. É 

óbvio que isso depois traria outras benesses que era no caso de ser a câmara municipal a entidade 

licenciadora ter a receita. O senhor presidente lembrou que o senhor deputado Jorge Luís era contra e 

ponto final, não era só pelo facto de ser a câmara a entidade licenciadora ou o ministério da economia. O 

senhor deputado era de princípio, por princípio, contra o reconhecimento do interesse público municipal, 

pelo menos foi essa a ideia que o senhor presidente teve na altura. -------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Jorge Luís Oliveira e referiu “que o senhor presidente da câmara pode 

sempre ler a ata dessa assembleia e pode ouvir a gravação, ou melhor, dever ouvir a gravação, porque o 

que aconteceu é que não competia à câmara municipal aprovar as licenças e essa é que foi a discussão 

para mim. Não foi a questão do interesse público municipal ou não, essa é que foi a questão que eu aqui 

debati. Disse que a competência era do ministério da economia e não da câmara municipal e o senhor 

presidente é que dizia, e eu não sei exatamente qual foi o termo que utilizou mas foi qualquer coisa 

como eu queria dizer mais ou menos isto: nós não somos parvos, fazemos aqui três explorações, uma 

de dez metros, outra de mais dez metros. Foi isso que quis dizer por isso lhe chamei o rabo com o gato 

de fora, essa é que era a questão. É clara a lei quando diz que as explorações com mais de dez metros 

de profundidade, seja de uma só perfuração ou de uma sucessão de perfurações, têm de ser licenciadas 

pelo ministério da economia. Não tenho os papéis aqui à mão mas lembro-me perfeitamente desta 

discussão, essa é que foi a questão e por entender a câmara que tinha competência para a licenciar, e o 

senhor presidente defendia que tinha competência para a licenciar dizendo que sempre ficam aqui uns 

dinheiritos do licenciamento que vamos fazer, era essa a questão, e era melhor que se preocupasse 

mais com dinheiro noutras alturas. Por isso é que eu disse que não tínhamos de admitir essa 

possibilidade naquela altura, naquelas condições e por isso achava que não se devia sequer votar, esta 

é que é a realidade. Mas, está aí a ata, a ata não sei exatamente o que é que diz mas nas gravações 

tenho a certeza que não pode ser muito diferente disto.” ----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa referiu que a situação foi inócua e tanto é que pode ser revertida e é 

o que se está a fazer, aqui, hoje. De acordo com o regimento o senhor presidente submeteu a votação a 
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proposta do grupo municipal do PSD, em que aponta no sentido de retirar o interesse público municipal a 

este projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o presidente da mesa submeteu a votação a proposta 

apresentada pelo grupo municipal do PSD tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com dois votos 

contra, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira e Catarina Oliveira. Entretanto, o senhor Jorge Luís 

apresentou uma declaração de voto que a senhora deputada Catarina Oliveira subscreveu: “voto contra 

por não estar de acordo com os pressupostos, apesar de estar de acordo a deliberação final, que é não 

manter o interesse público municipal, que levam a essa decisão. Nem sempre os fins justificam os  

meios. Eu estou absolutamente de acordo com o fim, sou contra essa manutenção do interesse público 

municipal, mas não concordo com as razões, os considerandos que aquela proposta contem e para se 

tomar a decisão com a qual estou absolutamente de acordo.” ---------------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 16 de abril de 2013, à discussão da 

assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: CONTRATO DE COMODATO – CASA DOS VIDAIS – RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE PÚBLICO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS; ----------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto a senhora vereadora Albina Rocha, a pedido do senhor presidente da câmara, 

e referiu que a família dos Vidais propôs à câmara municipal que a casa situada em frente aos paços do 

concelho, por cima da papelaria Oliveira, fosse entregue à câmara municipal através deste contrato de 

comodato, contudo, para efeitos fiscais do IMI terá de ser reconhecido o interesse público municipal do 

referido imóvel. Entretanto, a família Vidal faz algumas exigências: que a casa seja para uma associação 

cultural; que seja dinamizada em termos culturais; que se faça o reconhecimento público à família Vidal e 

que seja identificada como “A casa da família Vidal”. --------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e questionou a senhora vereadora 

Albina quanto ao interesse efetivo da câmara municipal em declarar o interesse público deste imóvel e 

para que quer a câmara municipal a cedência do imóvel. Isto porque, segundo o que a senhora 

vereadora referiu, de ser usado por uma associação, não está aqui remetido, pelo menos na informação 

que chegou aos membros da assembleia, a contrapartida. -------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra a senhora Dulcínia Martins, presidente da junta de freguesia 

de Santo André de Vagos, que leu, em nome do grupo municipal do PSD, a seguinte informação: “É 

competência desta assembleia municipal promover a preservação dos valores culturais que ainda 

persistem e existem no concelho de Vagos. Assim o determinámos quando aprovámos um plano e um 

regulamento que, para a vila de Vagos, elegeu imóveis e espaços urbanos com interesse cultural. Ora, o 

núcleo antigo de Vagos, onde a Casa dos Vidais se localiza, e a própria casa em si, estão protegidos por 

esta salvaguarda – ambos encerram pela sua história e pela reputação histórico-cultural da família 

proprietária e preenchem parte da gloriosa história comum da comunidade e da vila de Vagos. Mais do 

que a história dos edifícios e da sua virtuosa arquitetura civil ou da sua opulência e estado de 

conservação, releva a história dos homens que os habitaram, os seus feitos, as suas virtudes, a sua 

reputação e a sua dedicação ao bem comum e à comunidade. E se temos o direito de preservar a nossa 
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memória coletiva e criar uma “servidão ou ónus cultural” sobre propriedade privada temos o dever de 

desagravar quem, voluntária, gratuita e solidariamente, submete ou vê submetido à guarda daquele 

desígnio os seus bens materiais. Assim é com este imóvel e com esta família. O peso desta família na 

história da vila de Vagos, quer pela sua relevante intervenção sociocultural quer pela reputação que 

granjeou, aqui e no país, é enorme e inquestionável. Tudo quanto nos é solicitado acha-se nos limites 

previstos na Lei, podendo os benefícios fiscais serem objeto de ponderação pela Assembleia Municipal, 

porquanto o usufrutuário da maior parte do imóvel passará a ser o município de Vagos; Acham-se, pois, 

preenchidos os requisitos estipulados nos artigos 9º, 10º e 11º do regulamento do plano de urbanização 

da vila de Vagos e na legislação aplicável, justificando-se a aprovação da proposta que nos foi 

apresentada pela câmara municipal, o que propomos que seja reconhecido o interesse público do imóvel 

e lhe seja concedida a isenção de benefícios fiscais.” ------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que o que foi lido pela 

senhora Dulcínia não é um requerimento e sim uma proposta de deliberação. Há aqui uma questão, e 

essa é muito mais relevante e importante, é que a assembleia municipal não pode votar nem taxas, nem 

isenções e nem onerações sem uma proposta concreta da câmara municipal. Neste caso, não foi 

apresentada nenhuma proposta da câmara para esta assembleia votar. O que foi referido é que há uma 

proposta de uma família que é absolutamente respeitável, mas essa proposta não precisa de vir à 

assembleia, uma vez que, é uma proposta que a família faz à câmara e esta por sua vez delibera e pede 

autorização à assembleia municipal para… Porque a assembleia municipal não pode aprovar taxas e 

muito menos isenções sem uma proposta concreta da câmara nesse sentido, decorre da lei. O senhor 

Jorge Luís não conhece nenhuma proposta e se ela existe é melhor que apareça porque sobre este 

ponto não foi remetida qualquer informação aos membros da assembleia. Há uma proposta da família 

Vidal mas a assembleia não tem de se pronunciar sobre essa proposta e sim da proposta da câmara 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor presidente da câmara e leu ao senhor deputado um 

excerto da deliberação da reunião de câmara, enviado aos membros da assembleia municipal, “… 

câmara municipal deliberou nos termos seguintes: declaração de interesse púbico municipal de imóvel 

da casa do Vidais. Considerando que em reunião de câmara de 09 de abril de 2013 foi deliberado 

aprovar o contrato de comodato o imóvel urbano situado no largo Branco de Melo nº55, inscrito na 

matriz…, propriedade de …; considerando que cabe à câmara municipal preservar divulgar e ampliar o 

património histórico-cultural do concelho, assim como, os bens materiais e imateriais que o compõem; 

considerando que o imóvel mencionado é pertença de uma família que em termos histórico-culturais 

consubstancia um legado patrimonial que é de interesse público preservar e divulgar, tendo por base um 

estatuto sociopolítico e cultural desta família e os papéis desempenhados no concelho e no país por 

personalidades, tais como António Carlos Vidal, António Lúcio Vidal, Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro; 

considerando que como contrapartida à cedência gratuita do imóvel ao município pela família Vidal, foi 

proposta como condição a isenção de benefícios fiscais (IMI) pelo período de duração da cedência; 

considerando, supra, que ao imóvel é possível reconhecer o seu interesse público municipal quanto à 

sua conservação, uso e fruição e que o mesmo é efetuado pela câmara municipal, propõe-se: proponho 
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que a câmara municipal remeta este assunto à assembleia municipal para que esta delibere reconhecer 

o interesse público municipal ao citado imóvel e atribuir benefícios fiscais, isenção de IMI para o período 

de duração da cedência do mesmo. A câmara municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta 

à assembleia municipal para efeitos de reconhecimento o interesse público municipal do imóvel – Casa 

dos Vidais e atribuição de benefícios fiscais, isenção de IMI para o período de duração da cedência do 

mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís pediu desculpas e referiu que ficou esclarecido e votará 

favoravelmente a aprovação do interesse público municipal. ----------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que não obteve resposta às 

questões que colocou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara pediu desculpas pelo esquecimento e esclareceu as dúvidas do 

senhor deputado. A família Vidal é proprietária deste imóvel e as duas irmãs dirigiram-se à câmara 

municipal para falar com o presidente propondo-lhe a cedência gratuita, do imóvel, desde que o mesmo 

fosse destinado a fins culturais, a câmara chancelasse o imóvel com o nome “Casa dos Vidais” e o 

mesmo se destinasse a fins culturais e, por força de ser a câmara municipal a usufruir do bem, uma vez 

que o comodato é uma cedência gratuita, que ele fosse isento de IMI durante o período dessa cedência, 

enquanto ela perdurar. Aquilo que foi apresentado à câmara municipal era se tinha interesse ou não 

nesta cedência gratuita e se era possível do ponto de vista legal aceitar a proposta ou condição dos 

proprietários. A câmara municipal entendeu: primeiro que existe um conjunto de associações culturais 

que carecem de sede; segundo que o imóvel e a família têm uma reputação que merecia ser ponderada; 

terceiro face à proposta apresentada, que se afigurava de justa, poderia a câmara municipal deliberar 

nos termos propostos. Entretanto, foi aferido o regulamento do plano de urbanização em vigor, para ver 

se permitia ou não, foi aferido a legislação sobre a isenção do IMI, para ver se era possível ou não, e a 

câmara municipal chegou à conclusão que estavam reunidas condições e essa proposta veio aqui ser 

apresentada neste sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e perguntou qual vai ser, 

exatamente, o uso para aquele imóvel, se a câmara já tem alguma ideia ou alguma proposta. A 

deliberação da câmara não tem essa referência, e também não foi aqui dito, porque este contrato de 

comodato, ao que parece, vai implicar a execução de obras no valor de vinte mil euros. Portanto, é 

preciso ter isso em linha de conta e como o contrato é por quinze anos, eventualmente renovável, e por 

isso estas considerações deveriam ser tidas em conta. ------------------------------------------------------------------ 

------ Voltou a usar da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para justificar o seu sentido de voto. Tal 

como o senhor deputado Rogério referiu, e bem, ficou-se sem perceber qual vai ser o usufruto do imóvel 

e qual o benefício da câmara para atribuir este benefício. O senhor deputado não concorda que “exista 

um caráter de exceção para considerar o imóvel interesse público até porque há casas no concelho que 

terão certamente um valor histórico bastante relevante, não menosprezando este, mas não lhe parece 

que seja algo de excecional. Além do mais a câmara fica responsável pela manutenção do edifício 

durante bastante tempo, é mais um imóvel a manter, e depois a questão do usufruto. O que consta, por 

aí, é que este imóvel vai ser a sede da confraria “As Sainhas” e, portanto, se assim é a vereadora está a 
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pedir, algo em seu nome para atribuir a uma associação da qual é, por acaso, presidente, o espaço para 

seu usufruto. Ainda mais, para alguma coisa andamos aqui a fazer um trabalho no âmbito do 

regulamento de atribuição de subsídios para associações socioculturais e se assim vai ser isto configura 

uma atribuição de subsídios e, portanto, a atribuir a uma associação, seja ela qual for, tem que passar 

por esse regulamento. E, portanto, nós não queremos que exista a confraria das bifanas e outras 

quaisquer que também têm direito a ter sede e que não tenham porque não calhou. Portanto, o meu voto 

é contra devido a não considerar que exista um caráter de excecionalidade e porque para mim não é 

claro o usufruto do ponto de vista da câmara para este imóvel.” ------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Evangelista Gadelho retomou os trabalhos quando eram cerca das vinte horas 

e trinta e sete minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de junho, estar a decidir para quem é que vai aquela casa ou não vai, com obras para fazer, com o 

contrato para avançar e com uma série de formalidades ainda para tratar, será de esperar que seja o 

próximo executivo a fazer o contrato seja com quem for. Não há nada que diga que não possa ser mais 

que uma associação a beneficiar, ou uma por ano, ou uma por mês, ou uma por dia, porque é uma 

gestão que será do município, através do executivo municipal, e, portanto, não se vê sobre essa matéria 

problema nenhum. Quando a câmara municipal apresenta uma proposta à assembleia municipal e 

submete à aprovação deste órgão que se considere de interesse público municipal tomou a deliberação 

de por ele, executivo municipal, aprovar. Também, se assim não fosse a deliberação da assembleia 

municipal não valia de coisa nenhuma e essa questão fica resolvida e espera-se realmente que haja 

espaço para não se fazer agora tudo a correr em apenas três meses e que seja no próximo mandato 

decidido qual vai ser o uso que a casa vai ter, sendo certo que é sempre interessante que se mantenha 

com o nome “Casa dos Vidais”. Entretanto, lembrou que lá mais à frente na ordem de trabalhos há um 

outro assunto que tem a ver com uma outra casa situada, também, no centro da vila que está em total 

degradação, está a cair. Como não se pode obrigar ninguém a gastar dinheiro mais tarde ou mais cedo 

pode ter-se a casa de que agora se fala também a cair porque as pessoas, nem filhos, nem netos, não 

estão tão agarradas a Vagos quanto isso, embora possam ter algumas boas memórias mas não são as 

pessoas que habitaram aquela casa e têm as suas vidas fora daqui. A casa quanto mais não seja pela 

identificação que tem e com personalidades importantíssimas não existe em Vagos, e muito menos em 

tempos recentes, como os que vieram daquela família. ------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara municipal para prestar alguns esclarecimentos 

sobre algumas afirmações aqui proferidas. Apesar de respeitar a opinião do senhor deputado Sérgio 

Freire, relativamente à família Vidal, não vai tecer qualquer comentário até porque entende que o que 

disse provavelmente deve-se ao facto de não conhecer muito bem a família em questão, e que não é 

obrigado a conhecer. Quanto ao resto do que disse uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, 

a assembleia municipal é competente para reconhecer ou não reconhecer o interesse público, atribuir ou 

não atribuir um benefício fiscal, neste caso o IMI. E é só isto que é pedido. O contrato de cedência de 

comodato é competência da câmara municipal, foi aprovado pela câmara municipal, a cedência a uma 

instituição para fins culturais é competência da câmara municipal, as condições desse cedência são 
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competência da câmara municipal e que fique isto bem claro. A casa não está em ruínas, como é óbvio, 

mas para que esta fique em condições de ser utilizada é preciso investir e para se ter a noção de quanto 

é que é preciso investir na sua recuperação foi feito um orçamento, um orçamento muito simples para 

tornar a casa usável. As condições da cedência a terceiros, a uma instituição de cariz cultural, serão 

definidas pela câmara municipal. Ao contrário do senhor deputado Jorge Luís o senhor presidente tem a 

certeza de que ainda haverá algumas pessoas deste executivo municipal que estarão cá. Por outro lado 

todo este processo, depois de ser apresentado na câmara, e é óbvio se a câmara municipal tivesse 

condições financeiras para o efeito, a opção seria a aquisição do imóvel. Como se sabe são muitas as 

associações do concelho que ainda hoje não têm sede própria e já existem algumas, e muitas, que já 

têm, com o esforço da câmara municipal, como por exemplo, o rancho folclórico Luz e Vida, o rancho 

folclórico de Santo António de Vagos. Nestes casos foram adquiridas casas, recuperadas e cedidas pela 

câmara municipal e, portanto foi havendo esta prática ao longo de uma série de anos, não é de agora, 

isto não é novo, a câmara não está a inventar isto para uma instituição em, particular. Por outro lado, e 

depois de decorrida a primeira fase deste processo, a segunda fase foi, efetivamente, conduzida pela 

senhora vereadora e vice-presidente da câmara municipal nessa altura ela não presidia a confraria “As 

Sainhas”, era apenas confrade, não ocupava o lugar de presidente da direção que veio a adquirir 

recentemente. Portanto, essa ideia de “negócio consigo mesma” é uma ideia errada e perfeitamente 

estranha, que fique esta questão bem clara. É óbvio que se percebe a observação e o raciocínio do 

senhor deputado Jorge Luís é um facto, e muitas questões se põem assim, porque muitas vezes é-se 

condenado por deliberar e outras por não deliberar. Nada impede a câmara municipal, esta câmara 

municipal, de decidir a favor de uma instituição cultural, ainda que alguns elementos da vereação 

entendam que é uma decisão eleitoralista, porque em cima de um ato eleitoral atribui um direito a uma 

instituição. Contudo, o senhor presidente, também, referiu que a todo o tempo o executivo municipal, na 

qualidade de comodatário, pode revogar o direito que foi atribuído, e tem legitimidade, mais que muita 

para o fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que não se pode interpretar das 

palavras que proferiu a ideia de que a câmara não tem competência para deliberar. O senhor presidente 

se entendeu assim não entendeu bem, tem toda a competência para deliberar o senhor deputado é que 

julga, como há obras a fazer, que é muito natural que seja o próximo executivo a tomar as decisões. Se 

não for outro e for este em termos eleitoralistas se calhar isso até é negativo, mas essa é outra questão. 

------ Entretanto, o senhor presidente da mesa esclareceu o que está aqui em causa e o que é que vai 

ser submetido a votação para não ficarem dúvidas. A votação que está em causa neste ponto tem dois 

aspetos: um é o reconhecimento do interesse público municipal e o outro, e que resulta deste, é a 

concessão de benefícios fiscais, nomeadamente em sede de IMI. O restante é competência da câmara 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Sérgio Freire usou da palavra para esclarecer, o senhor presidente da câmara, 

que a sua intervenção não quis, de modo nenhum, pôr em causa o nome da família Vidal e sim o 

interesse público do imóvel em si. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com uma abstenção, do senhor deputado Rogério Simões e um voto contra 

do senhor deputado Sérgio Freire. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto sete da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

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

------ PONTO SETE: PROCESSO RIAVAGOS – ADENDA AO CONTRATO – ACORDO DE 

PAGAMENTO COM A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – PROCESSO Nº 

9015/004468/191 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado que foi quem liderou as negociações em 

todo este processo. A informação que foi prestada, apesar de ser avulsa e densa, foi aquela que se 

conseguiu reunir para fazer um historial de todo o processo relativamente à chegada a este contrato. O 

senhor presidente também terá oportunidade de esclarecer sobre este assunto, uma vez que, quando o 

senhor vereador chegou à câmara municipal haviam sido suspensos os pagamentos e depois foi iniciado 

um processo de negociação com a caixa geral de depósitos. Esse processo não foi pacífico, até porque 

houve aqui várias trocas de correspondência, como se pode verificar pela quantidade de anexos, houve 

uma altura em que a caixa geral de depósitos não respondeu àquilo que foram as solicitações da câmara 

municipal e desde o final do ano passado o processo correu com mais alguma celeridade. Finalmente, a 

caixa geral de depósitos apresentou uma proposta, que é esta que veio aqui à assembleia municipal, 

que do ponto de vista da análise feita pelo jurista da câmara municipal diz que “ os parágrafos 

assinalados indicam de forma inequívoca que o presente acordo mais não é do que uma adenda ao 

contrato inicial.” Este fator era importante, sob o ponto de vista jurídico, porque atendendo a todos os 

procedimentos que têm vindo a ser feitos, nomeadamente este último de recurso ao ministério público 

que pediu esclarecimentos sobre o mesmo, entendeu-se que este processo poderá ainda reverter 

favoravelmente para o município. Dessa forma era importante que ficasse claro que o contrato inicial que 

existiu foi um contrato entre a câmara municipal de Vagos e a Ria Vagos Lda. Posteriormente, e como se 

pode verificar nos documentos, há uma cessão de posição contratual por parte da Ria Vagos para com a 

caixa geral de depósitos e a partir desse momento o que acontece é que caixa geral de depósitos tomou 

a posição da Ria Vagos. Assim sendo, e obviamente que tendo em conta este pressuposto de que o 

município poderá ainda enveredar por outros caminhos do ponto de vista jurídico para tentar reverter 

esta situação que do ponto de vista financeiro é absolutamente catastrófico para o município de Vagos, 

entendeu-se solicitar à caixa geral de depósitos esta adenda ao contrato que depois de aprovada, aqui 

na assembleia municipal, deverá ser remetida para o tribunal de contas para conhecimento, uma vez 

que, o contrato inicial também o foi. Nessa altura o tribunal de contas achou-se “incompetente” para 

analisar o processo e remeteu novamente para a câmara municipal e, portanto, deve ser dado 

conhecimento, a esta entidade, da adenda ao contrato inicial. Do ponto de vista financeiro o spread 

negociado, dentro daquilo que são hoje os spreads praticados, está bastante aceitável, uma vez que, 

está dentro daquilo que é a margem negocial num processo deste género. O spread negociado no curto 

prazo, agora mais recentemente, foi um pouco mais elevado do que este mas, atendendo aos montantes 
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e atendendo às circunstâncias, conseguiu-se fazer um bom negócio para o município de Vagos, e tendo 

em conta que o município de Vagos pode a todo o momento liquidar parcialmente ou totalmente este 

empréstimo não havendo nenhuma penalização por esse facto. Portanto, a qualquer momento, caso o 

município consiga contratualizar um empréstimo do ponto de vista financeiro mais apetecível, diga-se 

assim, poderá imediatamente liquidar este valor. Agora, obviamente, e tendo em conta todo o processo o 

senhor vereador acalenta esperanças que o município de Vagos ainda venha a ter razão neste processo 

e que se venha a reverter de vez esta situação que do ponto de vista financeiro, como já referiu, é 

catastrófico para o município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que “ou não 

está aqui ou eu não consigo encontrar a primeira proposta, ou a primeira carta, que a caixa geral de 

depósitos mandou que tinha um spread de 5%, salvo erro, e que depois reverteu, em 24 de janeiro deste 

ano, depois de negociações, para 3,5%. A assembleia e o município não têm como fugir a isto, houve 

aqui um incumprimento e a caixa geral de depósitos fica com a faca e o queijo na mão. E ainda tivemos 

muita sorte por ser a caixa geral de depósitos porque é um banco do estado, porque se fosse um banco 

comercial isto tinha tido outras consequências e há mais tempo. Agora, ganhou-se aqui qualquer coisa 

mas não se conseguiu nada daquilo que se quis fazer crer em termos da assembleia que ia ser possível 

que era a caixa geral de depósitos a proposta que fez inicialmente com o tal spread de 5% ser só para o 

valor em dívida e manter o contrato como estava anteriormente até aqui. Isso não se conseguiu nem era 

possível conseguir porque desde início o que a caixa geral de depósitos disse era que consolidava a 

dívida acrescentando o valor não pago ao valor em débito e alterando os prazos e as taxas através do 

spread sobre a Euribor. E o que acontece é que o prazo desce de trinta para vinte anos, isto é uma 

adenda ao contrato e portanto mantêm-se a contagem dos prazos, julgo eu e se assim não for faça o 

favor de me corrigir e de me explicar onde é que isso está escrito, e mantêm-se o termo do prazo 

anterior menos dez anos, encolhe em dez anos o prazo anterior. Os anos contaram, contaram sempre, 

parece a mim mas se assim não for faça o favor de corrigir, e aumentou o spread de 0,85% para 3,5%, 

ou seja, temos um aumento de spread de mais de três vezes, mais de trezentos por cento, o que dá em 

relação à taxa, e se olharmos a valores de hoje, em que a Euribor não chega a 1%, temos um spread 

que é três vezes superior à própria taxa quando é inferior ou seria igual à taxa. Poderíamos neste 

momento ter uma taxa de 1,2, ou 1,24, 1,25 e vamos ter uma taxa efetiva de 3,5 mais a Euribor que dá 

sempre quatro vírgula qualquer coisa, ou seja, ficamos com uma taxa três vezes mais cara e ficamos 

com o prazo reduzido em dez anos, essa é que é a verdade. Isto é fruto, e não vou repetir aquilo que 

disse antes, das decisões que foram tomadas, e erradamente tomadas, independentemente de agora se 

vir justificar com a possível ultrapassagem dos valores em endividamento porque o que é verdade é que 

o empréstimo já estava constituído, ou melhor não era o empréstimo era a cessão de créditos e a 

contração de um encargo através deste contrato que agora vai ter adenda. Portanto, não à forma de fugir 

a isto. Se é esta a decisão da caixa e devo registar, isso também é de justiça fazê-lo, que se conseguiu 

aqui em relação à proposta inicial uma redução de spread também ela significativa, valha-nos ao menos 

isso, já não se perde tudo. Para terminar, sublinhar aquela que é não só a esperança como a convicção 

que tem o senhor vereador de que este assunto ainda pode reverter a favor do município, e eu espero 
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que assim seja, eu gosto de ter razão e gosto de ter razão antes do tempo e gosto de ter razão em 

tempo e então quando é para as coisas boas, e nesse caso seria para uma coisa boa, então eu ficava 

duplamente satisfeito, ficarei muito contente se conseguir a reversão e espero que ela se consiga. Estou 

certo de que a justiça a isso leva e eu ficarei muito contente por hoje e por aquilo que representou para 

mim a minha posição em relação à matéria há vinte e tal anos atrás.” ----------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para referir que tal como os 

vereadores do movimento o fizeram, penso que em fevereiro, que de facto demos aso a que a dívida 

inicial de que estamos a falar era de 3,9 milhões de euros, isto em 2005, depois entretanto a câmara 

suspende os pagamentos e agora a dívida que é assumida, no contrato, são 4,3 milhões de euros, 

portanto, são quatrocentos mil euros que o município vai acabar por arcar por causa desta decisão, 

também, da câmara municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara pediu para usar da palavra para lançar um desafio, “e 

caso não seja respondido fica pelo menos o desafio feito. Senhor deputado Jorge Luís imagine este 

cenário e o senhor presidente da câmara municipal. O senhor tem um processo judicial que sabe e 

sente, ou não sabe e pelo menos sente, que a decisão judicial foi profundamente injusta e iníqua do 

ponto de vista do município, sabe, num determinado momento, que não pode fugir a ela, ainda que 

recorra até ao tribunal constitucional. Por força desses recursos os 2,9 milhões de euros subiram para 

3,9 milhões de euros. Sabe que tem de chegar a um acordo de pagamento, consegue um acordo de 

pagamento a prestações, inicia a execução desse acordo de pagamento. Entretanto, passados três 

anos, de execução desse acordo, surge um facto velho mas novo do ponto de vista jurídico que é uma 

decisão judicial transitada em julgado que condena os autores, ou os outorgantes, deste contrato que 

gerou responsabilidade para o município, por um conjunto de crimes de, neste caso, prevaricação 

porque o de corrupção foi arquivado por prescrição. Há uma decisão definitiva de condenação judicial e 

fica com a sensação, pelo menos formal e jurídica, de que aquele contrato foi outorgado em violação da 

lei, é o que isto quer dizer o crime de prevaricação. O que é que o senhor faz? Pega na decisão, isto é 

discutido na assembleia municipal, e o senhor faz o quê? Conforma-se com a decisão judicial, transitada 

em julgado, estou a falar da decisão judicial do processo-crime, e continua a pagar e a executar o acordo 

a prestações ou recorresse, para perceber, de juristas externos para perceber se era possível utilizar 

aquela decisão judicial no processo onde o município foi condenado a 2,9 milhões de euros de 

indemnização. Pede o parecer, o parecer cria-lhe fundadas expetativas de que é possível, apesar da 

dificuldade, obter uma revisão da sentença podendo os tribunais portugueses sacrificar a certeza jurídica 

pela justiça e pela equidade. Está em tempo de recurso extraordinário de revisão, não é um expediente 

meramente dilatório, está em tempo, o código de processo civil prevê o recurso extraordinário de 

revisão, prevê os termos desse recurso e à sociedade de advogados a quem pediu parecer, e que 

assentou parecer em quatro pareceres de juristas. Vem aqui à assembleia municipal, a assembleia 

municipal acha que sim muito bem que se deve apresentar o recurso, o senhor apresenta o recurso, diz 

aos advogados para apresentar o recurso, e o código do processo civil, é só o código do processo civil, o 

artigo 777, que curiosamente está no segmento do recurso extraordinário de revisão, diz que tratando-se 

de decisões que tenham efeito financeiro a sua execução deve ser suspensa sem que o credor preste 
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caução. E, portanto, eu perguntava-lhe, assim uma espécie de oposição à oposição, o que é que o 

senhor faria? Recorreria? Não recorreria? O que é que faria? ---------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Jorge Luís e referiu que “eu não lhe vou responder o que faria o 

senhor Faria mas vou-lhe responder o que faria e aquilo que de certeza não faria. Senhor presidente se 

eu tivesse alguma vez tido a possibilidade de tomar decisões nesta matéria nada disto tinha acontecido 

desta forma, garanto-lhe. Desde logo, porque tinha cumprido, ou tinha seguido o parecer do Dr. Vieira 

Cura que tinha suscitado a nulidade da questão do contrato inicial, desde início, e não precisava de ser 

presidente da câmara porque eu podia tê-lo sugerido e ter até exigido que a câmara fizesse aquilo que 

quase decidiu fazer em sessão de câmara, onde estavam elementos do CDS-PP mas também do PSD. 

Penso que ainda não era o senhor presidente que era vereador na altura, se calhar se fosse também 

teria feito, como eu digo que faria, se estivesse nessa circunstância, ou espero pelo menos que tivesse 

essa vontade. E, portanto, desde logo era por esse caminho que eu seguia. Depois se nada disso 

tivesse acontecido, e eu viesse mais tarde, cumpria, a correr, o acórdão do supremo tribunal de justiça 

sobre o pagamento e esperava que houvesse uma execução, Mas, entretanto, tinha provavelmente 

proposto ao executivo municipal avançar com essa em qualquer circunstância se eu chegasse ao lugar 

de presidente da câmara, pegava, desenterrava o parecer do Dr. Vieira Cura em que a câmara não fez 

mais nada do que transcrevê-lo numa ata e não se deliberou nada sobre ele, transcreveu-o numa ata. Eu 

pegava nesse parecer e avançava com esse pedido. Fá-lo-ia, com certeza, com a colaboração do 

executivo que me acompanhasse e depois, senhor presidente, não faria nenhum pedido de revisão 

extraordinária que fez rir o supremo tribunal de justiça. Basta ler o que sobre o recurso extraordinário 

disse o juiz relator que aliás é bem conhecido de nós porque é aqui de Aveiro, o Dr. Pires da Rosa. 

Basta ler o que lá está para perceber como eles se terão rido daquela matéria. Agora, outra coisa que de 

certeza não faria era esse pedido de revisão com base no parecer que deu um jurista sem consultar 

sequer o executivo. Não há nenhuma deliberação de câmara a decidir fazer o pedido de revisão. Aliás, a 

ratificação do pedido de revisão, que deveria ter sido apresentada pelo presidente na reunião seguinte 

àquela que o fez e que se considerou urgente, e por isso deu um despacho, devia levar a ratificação da 

sessão de câmara na reunião imediatamente a seguir e não o fez. Fê-lo, o pedido de revisão foi tratado 

em agosto, salvo erro, ou outubro, terá sido outubro, eu tenho os papéis, se não foi em outubro não foi 

muito longe disso, a sentença sai em agosto, salvo erro, o senhor contrata a firma de advogados logo a 

seguir, no dia a seguir ou dois dias depois. Toma a decisão de avançar com o processo de revisão julgo 

que em outubro e só dá conhecimento à câmara municipal, julgo que até nem pede ratificação só dá 

conhecimento, em janeiro do ano seguinte. Eu não quero aqui errar mas julgo que estamos a falar em 

2010, foi no ano em que se iniciou este mandato, ou no ano anterior, no ano imediatamente anterior, 

portanto foi em janeiro de 2009, foi quando a câmara tomou conhecimento disto. Mais, o senhor fez aí 

uma referência do recurso, da decisão de o recurso extraordinário ter vindo à assembleia municipal e 

não veio, não veio nada, ou então diga-me e mostre-me onde e quando, em que dita, em que data e qual 

é a ata e onde é que está gravado. Veio à assembleia municipal mais tarde, até julgo que veio pela 

minha mão porque isto não era conhecido, em 2010. O senhor presidente diga-me lá quando é que a 

assembleia municipal deliberou sobre isso? Nunca, nunca. Olhe, eu até acho que estou a abusar da 
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paciência dos meus colegas e do presidente da assembleia porque realmente nós não devíamos ter este 

tipo conversa e de diálogo, estarei disponível para discutir em qualquer outra altura e qualquer 

circunstância. Acho que não devo dar mais para este peditório, ando há vinte anos a batalhar contra esta 

situação e os executivos, todos os executivos, posso dizer que todos têm responsabilidade não há aqui 

em relação a isto dúvida nenhuma de que todos têm responsabilidade desde logo por nem sequer terem 

pedido um parecer, terem pago o parecer e não terem feito nada com ele. Mas, rigorosamente, nada, 

não decidiram fazer nem deixar de fazer, portanto, todos os executivos têm responsabilidade nesta 

matéria, mas eu reclamo a forma errática como isto tudo foi tratado desde o início e se algum dia eu não 

me ponho nessas tamancas eu não faço intensão nenhuma sequer de vir a ser. Estarei disponível para o 

meu concelho a outros níveis e a todos os níveis mas não tenho intenção nenhuma de vir sequer a ser 

candidato, fui uma vez e quase por engano, a esse lugar, mas garanto-lhe que numa câmara presidida 

por mim não se tinha feito tanta asneira. Peço desculpa pelo termo utilizado.” ------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara voltou a usar da palavra para retomar aquilo que queria 

dizer “e isto para quê? Porque o senhor conseguiu não responder à pergunta que eu lhe fiz e, portanto, 

eu percebo bem a dificuldade. Obviamente que há aí um desencontro de factos que pode comprovar 

pelas atas da assembleia municipal, pode comprovar as datas, tudo isso pode comprovar, pode 

consultar o processo e comprovar. Aliás, a informação que foi prestada à assembleia municipal em abril, 

informação jurídica, sobre todo o processo reflete exatamente todos os documentos existentes. E, 

portanto, o senhor insiste em duvidar deles, é um problema que vai consigo e um problema que vai 

comigo. Agora, conseguiu sem dúvida nenhuma não responder à minha questão e sabe porquê? Porque 

este processo, em concreto, aquilo que sugeriu antes, imediatamente antes, de se chegar a acordo para 

pagamento a prestações, ou seja, deixar ir para execução e no âmbito dessa execução deduzir 

embargos de executada apresentando o parecer do Dr. Vieira Cura, de conduzir e continuar com o 

processo em tribunal, é uma hipótese que ainda hoje se põe. Se, e como disse, a caixa tem bastante 

paciência com as câmaras municipais, esta e as outras todas, a câmara municipal continuar, e se a 

assembleia municipal chumbasse este contrato, aquilo que assistiria à caixa geral de depósitos seria 

uma ação executiva onde a câmara municipal poderia pela primeira vez deduzir embargos de executado 

e apresentar o parecer do Dr. Vieira Cura para um embargo. O problema, lá está, e é essa a conclusão a 

que eu chego, é que quanto mais o processo anda nos tribunais mais sobe a indemnização e depois 

chovem as críticas se fazemos porque fazemos se não fazemos porque não fazemos. Porque eu tenho a 

certeza de uma coisa o senhor deputado Jorge Luís pediria a minha cabeça se perante uma decisão 

criminal transitada em julgado o município de Vagos não apresentasse um recurso extraordinário de 

revisão. Isso eu tenho a certeza.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor vereador Silvério e referiu que não foi muito extensivo na 

explicação de todo processo porque ele consta da ata da reunião de câmara de dois de outubro de dois 

mil e doze. É onde tem uma análise cronológica do ponto de vista financeiro de toda a situação do 

processo e, portanto, o senho vereador deduziu que os senhores deputados tivessem tido acesso a esta 

cronologia e daí não ter sido extensivo a esse ponto. A carta a que o senhor deputado Jorge Luís se 

refere é o anexo dezasseis que foi um ofício enviado em vinte e quatro de janeiro de dois mil e doze pela 
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caixa geral de depósitos à câmara municipal precisamente a propor a aplicação a partir da data de trinta 

e um de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com seis abstenções, do grupo municipal do Movimento Vagos Primeiro. --- 
------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto oito da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

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

------ PONTO OITO: EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 400.000,00€ - 

AUTORIZAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O ponto foi apresentado pelo senhor vereador Silvério Regalado e referiu que esta proposta é 

apresentada nos termos negociados. Houve um procedimento para este empréstimo de curto prazo, a 

caixa geral de depósitos respondeu, tendo sido a única entidade bancária a responder, e apresentou a 

presente proposta. Esta é uma medida de tesouraria que tem vindo a ser tomada nos últimos anos e 

obviamente estava, e está, condicionada também por esta questão da resolução do processo que se 

acabou de votar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

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

------ De seguida, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto nove da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

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

------ PONTO NOVE: PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – 

ALIENAÇÃO DE LOTES – CONJUNTO A – LOTES 3 A 29 E 32 A 45 – AUTORIZAÇÃO; ------------------

- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que tal como os senhores deputados 

sabem, e já sabem há algum tempo, gorou-se aquela proposta de ajuste direto. Como sabem, também 

consta do PAEL a realização de uma receita pela alienação de património e aquilo que cumpre à câmara 

e à assembleia municipal fazer é, pelo menos, tentar vender, ou vender caso apareçam interessados. 

Portanto, é isto que se está a cumprir, é o PAEL que foi aprovado. --------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e solicitou um esclarecimento. 

Nesta assembleia municipal foram feitas deliberações sobre a venda conjunta daqueles lotes e, também 

se deliberou caso não fosse cumpridos determinados pressupostos ficava sem efeito o negócio. Assim 

sendo a questão é a seguinte: “ Não haverá necessidade, e isto com toda a humildade que pergunto, de 

tomar uma deliberação no sentido de revogar a decisão anterior? Eu creio que não foi exatamente 

tomada, ou seja, não há uma deliberação da assembleia municipal que diga, taxativamente, que o 

município não vende aqueles terrenos naquelas circunstâncias, e, depois sim, autorizar o município a 

vender os lotes. É uma questão de ordem legal que eu não tive tempo de acompanhar e gostava de ver 

clarificada. Devo dizer, antes de mais, que tenho o maior gosto em votar favoravelmente a alienação 

daqueles lotes, por abertura de um concurso que está prevista para a sua aquisição, porque eles não 

produzem nada assim e, portanto, não há outra questão que não seja a clarificação da legalidade.” ------- 
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------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que dentro do seu humilde saber e 

tendo a deliberação da assembleia municipal condicionada a sua decisão não verificada a condição 

automaticamente fica sem efeito essa deliberação. ------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Jorge Luís pediu que o senhor presidente relembrasse de quando foi a deliberação 

assembleia municipal que não tinha presente de momento. ------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente referiu que a deliberação indicava que a escritura devia ser outorgada até vinte 

e um de dezembro de 2012 e, portanto, a deliberação deverá ser de outubro. ------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor Jorge Luís é de opinião que à cautela é melhor revogar a deliberação para 

prevenir problemas futuros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara não vê inconveniente nenhum nisso. ---------------------------------------- 

------ Assim sendo, o senhor presidente da assembleia municipal propôs fazer uma alteração a este 

ponto da ordem de trabalhos, caso ninguém se oponha, em duas partes em que numa primeira se 

aprovaria a revogação da deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, senhor Jorge Luís referiu que a deliberação realça duas questões: uma delas foi 

deliberar aquelas pessoas naquelas condições e portanto, pode-se ter revogado não vender aquele 

senhor, mas não se deliberou de todo não vender em bloco. E isto é que é importante que ficasse 

esclarecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara municipal referiu que isso não está, sequer, em causa. A decisão 

do ajuste direto era àquelas pessoas naquelas condições. O senhor presidente entende é que não deve 

ser revogada a deliberação porque esta tem efeitos repristinatórios, ou seja, é como se não tivesse 

existido e o que a assembleia municipal dever fazer é declarar que “não verificar, ou não cumprida, a sua 

deliberação, de tantos do tal, e em consequência…” ---------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís defende que, pelo sim pelo não, deve revogar-se qualquer deliberação, 

anterior, que possa prejudicar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa referiu que agradecia que a câmara, depois, fizesse chegar um 

documento à mesa com o texto correto para ficar em ata, de modo a não ficar dúvidas nenhumas em 

relação à proposta apresentada pelo senhor deputado Jorge Luís. Portanto, nessas condições colocou o 

ponto nove a votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Sérgio Freire pediu para usar da palavra e referiu que “se fez esta 

divisão do conjunto de lotes, em dois, e estamos aqui a falar de dois concursos que totalizam cerca de 

quase dois milhões de euros. Eu para já acho que este processo andou enrolado, passo a palavra, 

durante algum tempo. Não me parece que esta seja a melhor altura para lançar estes concursos, a três 

meses de eleições, porque a câmara municipal que se seguir pode tomar outra decisão e está-se a falar 

de um valor bastante elevado e devíamos aguardar aqui algum tempo. Já esperamos tanto tempo não 

podemos aguardar três meses? Eu acho que podíamos esperar. Depois, andei aqui a fazer umas contas 

ao valor dos lotes, dei-me ao trabalho de ver a quanto é que ficaria os lotes, posso ter errado nas contas 

mas os lotes referentes à habitação são mais ou menos quarenta por vinte metros, dá seiscentos metros 

quadrados, feitas as contas a doze mil e quinhentos euros, o valor do lote, dá cerca de vinte euros por 

metro quadrado. Se considerarmos as infraestruturas irá, talvez, para o dobro. Isto parece-me um valor 
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um pouco baixo. Depois, este tipo de empreendimentos, já temos empreendimentos similares feitos, o 

caso do Mira Vilas que passei lá há pouco tempo e aquilo está praticamente ao abandono, o Mira Oásis 

que também já não é Oásis nenhum e tivemos aqui um exemplo mais recente, aqui na Ermida, que se 

fez inclusivamente um loteamento prevendo cento e oitenta lotes, dos quais só quatro foram ocupados. 

Todos sabem o estado do país e isto dá-nos um panorama de como é que as coisas estão. 

Curiosamente dei-me ao trabalho de falar com alguém do ramo imobiliário para perceber isto um pouco 

melhor e dizia-me essa pessoa que de facto não há investidores do projeto para levar este projeto a bom 

porto. Não há investidores nacionais nem internacionais e com um projeto destes não é por se ter um 

hotel que se torna viável. Portanto, os casos aqui que temos mais perto é o de Quiaios, que até teve 

algum sucesso. Só, eventualmente, equacionando um centro de estágios, ou coisa assim, é que 

poderíamos ter uma forma de garantir que este espaço vai ser, efetivamente, usado. O mais curioso foi 

que no meio desta conversa essa pessoa diz-me que um tal de Arlindo tinha-lhe tentado vender estes 

terrenos. Eu não fiquei estupefacto, porque já me constava alguma coisa e essa pessoa até lhe recusou 

o eventual negócio devido a este conjunto de pressupostos que eu aqui estava a falar. Exemplos, temos 

aqui um exemplo bem perto, em Ermida que aquilo ficou ao abandono e, portanto, temos os exemplos 

do Mira Vilas e do Mira Oásis que estão também ao abandono. A questão que temos aqui que ver é se 

nós queremos arranjar aqui uma desculpa para ter depois um espaço que fica lá ao abandono, 

eventualmente com uma ou outra casa lá perdida no meio e acabamos por perder uma oportunidade. Eu 

vou votar contra porque eu acho que esta é uma decisão muito importante e deve-se deixar esta decisão 

para a nova câmara municipal, mas não só isso, acho que se deve um pouco reequacionar o projeto 

para aquela zona, por forma a garantir não só que temos um comprador lá para os lotes mas que 

efetivamente se faz alguma coisa naquela zona. Depois, um outro aspeto que eu acho que é muito 

importante e falámos aqui num investidor, se temos alguém interessado, se vamos vender isto de forma 

faseada, se vamos vender estes lotes em dois conjuntos, o que faria sentido é que isto, embora eu ache 

que isto não devia ir para a frente, mas caso vá, fosse feito de forma faseada, porque o conjunto de lotes 

A, de maior valor, deveria ser feito primeiro para saber se temos efetivamente o tal comprador milagroso 

para fazer aquele investimento turístico por forma a valorizar o concurso para os lotes do conjunto B. Se 

vamos lançar os dois concursos ao mesmo tempo corremos o risco de ter alguém que vá comprar só os 

lotes referentes à habitação social e depois ninguém quer construir no outro. Portanto, voto contra 

porque acho que não é oportuno, acho que o projeto como está tem que ser repensado e não podemos 

cair no erro de fazer outra vez um projeto assim uma coisa à pressa e de dar um tiro nos pés. Depois, 

estas coisas são muito difíceis de reverter e porque acho que todos nós queremos que fique aqui alguma 

coisa no concelho e não apenas vender terrenos porque dá jeito à câmara, é claro que dá, para as suas 

finanças. O que queremos é garantir que temos ali um empreendimento que vá para a frente.” -------------- 

------ O senhor presidente da mesa usou da palavra e referiu que não queria tirar a palavra a ninguém 

mas este assunto já foi debatido aqui tantas vezes que haviam algumas ideias, pelo menos, que deviam 

ter ficado e uma delas é que existe um plano de pormenor, existe um loteamento e o destino dos 

terrenos é aquele, e não pode ser outro. Se a câmara tivesse dinheiro há dez anos para fazer 

infraestruturas e a venda, provavelmente, não seria feita assim e seria feita lote a lote. Portanto, está-se 



 
 
 
 
 

 
 
 

36 
 

a falar de coisas complexas que já têm sido discutidas nesta assembleia muitas vezes, de muitas 

formas, e já todos entenderam e não há outra forma de fazer isto, neste momento. Alterar o plano de 

pormenor ou as condições são mais três anos e não se pode continuar indefinidamente nisto. O senhor 

presidente julgava que aqui a questão era só se a votação era para ser feita em separado ou junta e isso 

parece que já foi resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra para esclarecer o senhor deputado Sérgio Freire. 

Assim sendo, referiu que o senhor deputado aprovou, aqui, a alteração ao plano de pormenor que 

acabou de criticar e aprovou, aqui, o PAEL que estipula a obrigação de realizar a receita. Quem dera que 

isto seja, efetivamente, vendido porque quem beneficiará com a venda será naturalmente o próximo 

presidente da câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação, nas condições 

que foram propostas, tendo o mesmo sido aprovado, por maioria, com uma abstenção, do senhor 

deputado Manuel Nogueira, e um voto contra do senhor deputado Sérgio Freire. -------------------------------- 

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

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

------ PONTO DEZ: PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – 

ALIENAÇÃO DE LOTES – CONJUNTO B – LOTES 88 A 102 E 105 A 129 – AUTORIZAÇÃO; ------------ 

------ Não havendo intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação, nas condições que 

foram propostas, tendo o mesmo sido aprovado, por maioria, com uma abstenção, do senhor deputado 

Manuel Nogueira, e um voto contra do senhor deputado Sérgio Freire. ---------------------------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto onze da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

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

------ PONTO ONZE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE); ---------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que se trata, apenas, de 

pequenas correções e acima de tudo a correção mais importante tem a ver com a adaptação do 

regulamento ao licenciamento zero. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa questionou o senhor deputado Rogério Simões se este tinha alguma 

coisa a acrescentar ao regulamento, por ser a única pessoa aqui presente que mais entende do assunto 

e por isso não faz muito sentido a intervenção de outras pessoas. ---------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Rogério Simões respondeu que leu as alterações e elas referem-se, 

fundamentalmente, ao enquadramento no licenciamento zero. --------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto doze da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de junho de 2013, à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ PONTO DOZE: MANUEL DOS SANTOS EUSÉBIO NOVO – PROC.º6/10 – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que foi aprovada aqui a revisão ao 

regulamento do plano de urbanização. Uma dessas alterações cria um direito à assembleia municipal, 

em cada momento, de definir se os imóveis que se acham assinalados no plano como de interesse 

municipal devem ser recuperados e mantidos ou pudessem ser demolidos permitindo novas 

construções. Ao contrário da Casa dos Vidais e sem querer pôr em causa toda a história e todo o valor 

de quem habitou a casa que está em frente ao tribunal, ao lado da biblioteca municipal, o senhor Duarte 

Pinho, o que cumpre à assembleia municipal deliberar se havia interesse ou não nos termos do artigo 

10º nº6, “em casos que seja técnico ou economicamente questionada a viabilidade da manutenção do 

imóvel, pode a assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, não reconhecer o interesse 

público municipal do imóvel, permitindo, assim, a sua demolição e aproveitamento para construção 

urbana de acordo com as normas do PU se aplicam ao espaço.” ----------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu de que o processo tem 

dois pareceres e relativamente à invocação da questão técnica parece que ela fica prejudicada porque 

entenderam as duas comissões que o edifício tinha, eventualmente, condições para ser recuperado. 

Relativamente à questão económica, e é aqui que se pode sustentar a retirada do interesse público, são 

apresentados dois orçamentos, a base do economicamente é subjetiva porque não define valores. O 

senhor deputado foi observar o imóvel, a questão económica para ele não é assim tão relevante como a 

questão técnica, mas não vai entrar em contradição com os relatórios da câmara municipal, e considera 

que este tem muito poucas condições de ser recuperado em termos técnicos uma vez que está muito 

degradada a casa. Essa hipótese não é apresentada, apenas se refere à questão económica, e se a 

câmara municipal considerou que uma diferença de cinquenta mil euros justifica uma questão económica 

relevante, porque o preço entre recuperar, que é de duzentos mil euros, e fazer novo, que é de cento e 

sessenta mil euros. Se a câmara entendeu que isto é economicamente relevante o senhor deputado não 

vê oposição nenhuma, tanto mais que o imóvel está profundamente degradado e não tem, na sua 

perspetiva, se houver cuidado na intervenção do processo, integração no processo de arquitetura e no 

remate, no edifício norte, valorizará aquele espaço e não devera ofegar a antiga rua da escola. O senhor 

deputado não sabe como é que está o arranjo do espaço em frente à João Grave mas parece-lhe que 

aquilo deve ser no futuro transformado numa praceta e, portanto, o edifício não deve abafar a rua nem a 

futura praceta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Quando eram cerca das vinte e uma horas e quarenta e sete minutos retirou-se da sala a senhora 

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

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís e questionou qual a proposta da câmara, 

porque compete à assembleia decidir com base numa proposta da câmara. --------------------------------------- 

------ O senhor presidente referiu que “a câmara municipal deliberou, por unanimidade, remeter para nos 

termos do artigo 10º a proposta de demolição…” -------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís voltou a questionar “mas deliberou o quê?” ----------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da mesa referiu que a proposta da câmara é de demolição. ------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís perguntou, então, se a proposta da câmara é que se anule o interesse 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da câmara municipal confirmou que sim. -------------------------------------------------- 

------ Continuando o senhor Jorge luís referiu que não se pode obrigar as pessoas a fazerem aquilo que 

não podem fazer e seria muito bom que a câmara, se é para manter tal qual como está, comprasse o 

edifício, contudo o município não reúne, neste momento, condições para o fazer. O que o senhor 

deputado pensa é que pode, apesar de tudo, ser-lhe impostas as condicionantes, como por exemplo, 

manter uma certa traça, e isso é possível., mesmo até com demolição mas com a possibilidade de 

projetar de forma tridimensional e manter, por exemplo, a fachada como se faz com inúmeros edifícios. 

Entretanto, o senhor Jorge luís pediu permissão, porque não se apercebeu no início da sessão, para 

saudar a senhora vereadora Lúcia Vieira pela primeira participação que tem numa assembleia municipal 

e desejar-lhe um bom mandato até ao final muitas felicidades futuras. ----------------------------------------------

- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo sido 

aprovado, por unanimidade, a retirada do interesse público ao imóvel. ------------------------------------------- 

------ PONTO TREZE: QCIRA – QUADRO COMUNITÁRIO DA REGIÃO DE AVEIRO 2014/2020 – 

APRECIAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Do público usou da palavra o munícipe Manuel Santos Eusébio Novo e perguntou qual foi afinal a 

decisão relativamente ao ponto doze da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou de que a decisão foi no sentido de ser autorizada a 

demolição do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

desta sessão, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata 

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

------O presidente, ____________________________________________________________________ 

------O primeiro secretário, _____________________________________________________________ 

------O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


