
ACTA Nº 14 

Acta da Sessão Ordinária do dia 26 de Setembro de 2003 

 
--------Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e três, pelas vinte e uma horas, no Edifício dos Paços do 

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

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

respectivamente primeiro e segundo secretários. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Furtado, Licínio Ramos, Manuel Bogalho, Maria Odete Neves, Paulo Frade e Rui Santos. Todos justificaram as 

suas faltas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Cármina Furtado foi substituída pelo senhor deputado Décio Cardoso; o senhor 

deputado Licínio Ramos foi substituído pelo senhor Manuel Bertolino Reverendo; o senhor deputado Manuel 

Bogalho foi substituído pelo senhor Manuel Nogueira; o senhor deputado Rui Santos, que solicitou suspensão de 

mandato pelo período de trinta dias, foi substituído pelo senhor Silvério Regalado.----------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão a Acta da última Sessão, cuja cópia havia 

sido remetida aos senhores deputados. O senhor deputado Vítor Silva solicitou uma pequena correcção na sua 

intervenção no período de antes da Ordem do Dia. A senhora deputada Luísa Costa alertou para o facto de não ter 

estado presente na Sessão, sem no entanto essa falta estar registada. Com as devidas correcções, foi a Acta número 

treze aprovada com vinte e três votos a favor e seis abstenções. ----------------------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a mesma 

ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta.------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, a senhora deputada Luísa Costa, lembrando os trágicos incêndios que destruíram grandes 

manchas de floresta, propôs que todos os membros da Assembleia prescindissem do valor das suas senhas de 

presença, para apoiar aqueles que foram prejudicados pelos incêndios. Questionou também o executivo sobre a 

prevenção dos fogos no nosso concelho, de forma a evitar uma catástrofe do género. ------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido manifestou o seu total apoio a esta iniciativa. ------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno também se solidarizou a esta iniciativa, lembrando que na freguesia de 

Santo André um grupo de jovens promoveu uma recolha de ofertas, que se destinam à população do distrito de 

Castelo Branco, solicitando a colaboração da Câmara no transporte do material. ------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira também apoiou esta iniciativa, lembrando também que está a 

funcionar um posto de recolha de ofertas na Santa Casa da Misericórdia, para todos os que queiram fazer qualquer 

espécie de doação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela questionou o executivo acerca do ponto da situação do PDM e acerca 

do Serviço de Atendimento Permanente. De seguida enalteceu o trabalho das associações culturais e desportivas do 

concelho, que têm demonstrado brio e empenhamento e, como tal, têm sido exemplo para outras. Lembrou também 

que, pela primeira vez, houve iniciativas regulares na Praia da Vagueira. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva solicitou informações sobre o prazo de conclusão das obras da EN 335, em 



Salgueiro, já que as estradas alternativas estão a ficar degradadas. Desejou ainda saber de quem é a responsabilidade 

do corte da EN 335 com saibro. Chamou a atenção para um facto ocorrido durante o mês de Julho, quando, devido à 

realização de um baile, houve vias cortadas, o que prejudicou a população em geral e mesmo uma ambulância do 

INEM. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido deu os parabéns ao executivo pelas noites de animação da Praia da 

Vagueira e pelo Stand de artesanato que representou o concelho na FARAV. De seguida colocou várias questões ao 

executivo: sobre os terrenos do Areão, sobre a situação em tribunal da venda do Parque de Campismo, sobre a 

construção ou não do novo Centro de Saúde de Vagos, sobre a transferência de areias prevista no POOC, sobre a 

limpeza de valas hidráulicas na Gafanha da Boa Hora e sobre as obras de saneamento na avenida do Parque de 

Campismo, na Vagueira. Alertou para o facto de se ter instalado um acampamento de indivíduos de etnia cigana no 

lugar de Fontão, esclarecendo que nada o move contra essas pessoas, mas que é necessário que haja um 

acompanhamento. Questionou ainda o senhor Presidente da Assembleia sobre os processos enviados pela 

Assembleia ao Tribunal de Contas, nomeadamente o processo de auditoria às contas da Câmara no ano de 2001 e o 

processo relativo ao regime remuneratório do anterior Presidente da Câmara. --------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão usou da palavra para se congratular com as obras em curso no 

concelho, considerando que vão melhorar a qualidade de vida dos munícipes. De seguida voltou a chamar a atenção 

para as falhas na sinalização, especialmente no campo da toponímia. --------------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor deputado Décio Cardoso deu os parabéns ao senhor vereador António Graça pelo bom 

trabalho efectuado no que concerne à selecção dos lixos. Congratulou-se também com o facto de haver um novo 

chefe dos armazéns, considerando essa pessoa capaz de fazer um bom serviço. Chamou depois a atenção para as 

obras necessárias nos pontões, que por enquanto serão pouco dispendiosas mas que, se houver um agravamento, 

importarão em grandes quantias. Considerou ainda que a freguesia de Ouca está esquecida no que diz respeito à 

realização de pequenas obras. Para concluir, questionou o executivo se o tratamento às associações do concelho era 

feito em pé de igualdade e se existem planos de apoio e fomento às indústrias do concelho. ----------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado mostrou-se solidário com a entrega do valor das senhas de presença e 

endereçou uma palavra de apreço aos bombeiros nacionais. De seguida, realçou o trabalho dos senhores vereadores 

do Turismo e da Cultura e Educação, decisivo para o embelezamento e animação da Praia da Vagueira. Acerca da 

intervenção do senhor deputado Vítor Silva, lembrou que o baile que obrigou ao corte da estrada foi organizado 

com finalidades de solidariedade, para apoio à construção do Centro Social de Sosa. Referiu ainda, no seguimento 

da intervenção do senhor deputado Décio Cardoso, que o tempo das discriminações já acabou. ------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que o nosso concelho é actualmente uma área de risco, no 

que diz respeito aos fogos florestais, já que as matas não estão limpas e existem campos abandonados. O perigo é 

maior uma vez que não existe no concelho um serviço de Protecção Civil capaz de responder a uma catástrofe deste 

género. Quanto à exploração de inertes, referiu que algumas situações se afiguram vergonhosas, nomeadamente o 

que se passa na Zona Industrial, na qual a Câmara tem responsabilidades, já que os lotes foram vendidos para 

edificação de empresas e não para extracção dos inertes. Referiu-se de seguida à entrevista em que o senhor 

vereador da cultura programa a Biblioteca Municipal para o ano de 2005. E questionou sobre a possibilidade de 

antecipar esse prazo, pelo menos com o espólio da Câmara e do Centro de Educação e Recreio. Quanto às obras do 

IC1, questionou sobre as possíveis situações de insegurança criadas com o atravessamento dos transportes pesados. 



Abordou seguidamente as obras de abastecimento de água potável a todo o concelho, considerando que esse 

abastecimento é essencial mas que continua a haver muitos lares que não efectuam a ligação. Desta forma cria-se 

uma situação duplamente negativa, já que não se rentabilizam as obras e as pessoas continuam a usar água sem 

qualidade. Propõe então que sejam dadas condições para que a ligação à rede pública seja feita contra um 

pagamento mais baixo, ao mesmo tempo que se deve cumprir o que está estabelecido no Regulamento Municipal, 

no que respeita à obrigatoriedade de ligação. Para concluir, perguntou quais as razões para o SAP ainda não estar 

em funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques agradeceu ao senhor Presidente da Câmara os alcatroamentos feitos na 

freguesia da Ponte de Vagos. Considerou, porém, que a empresa responsável por essas obras tem cometido alguns 

erros, partindo tampas das caixas e colocando terras e alcatrão para dentro dessas caixas. Questionou de seguida 

sobre outros alcatroamentos previstos em Plano de Actividades e ainda não realizados. Chamou a atenção para a 

necessidade de proporcionar um trânsito seguro na rua que serve as escolas, recentemente alcatroada, e onde ainda 

não foram colocados sinais e pintadas passadeiras. Perguntou sobre a realização do arranjo urbanístico da Betel. 

Sobre o posto médico, perguntou se seria possível criar um local de espera abrigado, sem no entanto estragar a 

estética do edifício, já que os utentes vêm por vezes muito cedo. Para concluir, referiu que a Junta a que preside 

efectuou uma candidatura ao Centro de Emprego de Aveiro, sem no entanto ter obtido resposta. E dado que existem 

trabalhos urgentes a realizar, nomeadamente limpeza de ruas, solicitou ao senhor Presidente da Câmara a cedência 

de funcionários para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Luís Santos agradeceu a colocação das placas de sinalização que indicam a 

freguesia de Santa Catarina, bem como da passadeira junto da escola de Santa Catarina. Alertou para o facto das 

balizas do polidesportivo continuarem por fixar, recordando que já havia chamado a atenção há mais de um ano. 

Terminou, perguntando pela situação das obras do senhor Vítor Lopes. ----------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia questionou o senhor deputado Joaquim Plácido se o pedido de 

informação acerca dos processos em curso no Tribunal de Contas lhe era dirigido. --------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido respondeu afirmativamente já que, segundo o Regimento, os deputados 

devem efectuar os seus pedidos através do Presidente da Mesa. --------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que logo que tenha informação a transmitirá à Assembleia. ------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou a sua intervenção afirmando que também o executivo se associa ao 

gesto de solidariedade para com as vítimas dos incêndios, prescindindo das senhas de presença. Quanto ao Plano de 

Prevenção de Fogos Florestais, referiu que o executivo analisou soluções de outros concelhos e, uma vez que não 

têm meios suficientes, transferiu as competências (sem transferir as responsabilidades), através de um protocolo, 

para o corpo dos Bombeiros Voluntários de Vagos. No entanto os serviços da Câmara, dentro das suas 

possibilidades, não descuram a realização de alguns serviços, como aconteceu nas cheias de Janeiro de dois mil e 

três. A transferência foi efectuada com sucesso, como prova a vigilância da costa e das matas nacionais. No que 

respeita directamente aos fogos, houve uma reunião, aquando do primeiro grande incêndio ocorrido no país, com a 

presença do executivo, do Comandante dos Bombeiros e do Comandante da GNR, onde se delineou a vigilância das 

matas, com incidência nas horas de maior calor. Já no início do ano houve reuniões entre os Bombeiros e o NEVA, 

tendo a Câmara contactado a Direcção Geral de Florestas no sentido de tomar medidas de prevenção junto de várias 

áreas, nomeadamente a Zona Industrial, a EPAV, a área da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora e o Parque 



de Campismo. A resposta a essa pretensão foi negativa. Houve depois uma reunião com a Comissão Regional de 

Fogos Florestais, que se comprometeu a tomar medidas preventivas. Efectuaram a limpeza de algumas zonas, 

deixando no entanto os ramos desbastados no chão. No entanto, a Câmara está a preparar um plano de 

requalificação da mata, esperando ter um parecer favorável da Comissão referida, e podendo assim substituir a 

Direcção Geral de Florestas nas áreas que pertencem à Câmara. Quanto ao PDM, informou que pela primeira vez a 

Câmara tem um parecer da Comissão Técnica de Acompanhamento sobre as desafectações e inutilizações da RAN e 

REN que, não sendo decisivo, é formalmente necessário. Assim, o processo será enviado, até finais de Setembro, às 

Comissões Nacionais de RAN e REN. Espera-se que em Dezembro já haja deliberação destas Comissões. De 

seguida, informou que há um acordo entre a Câmara e a Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, 

que prevê a desafectação simples por parte desta Comissão, caso essa desafectação esteja prevista nas deliberações 

da Comissão Nacional. No que respeita a terrenos em Reserva Ecológica, só poderá ocorrer a sua desafectação em 

casos especiais, como carências económicas. Esclareceu de seguida que para já não haverá Serviço de Atendimento 

Permanente (SAP) mas sim Serviço de Atendimento Médico Prolongado (SAMP), já que não funcionará durante as 

vinte e quatro horas. Aquando das negociações entre a Câmara e a Administração Regional de Saúde, o executivo 

conquistou o SAMP, ao mesmo tempo que protocolou a construção do Posto Médico de Ponte de Vagos e do novo 

Centro de Saúde de Vagos. Os atrasos verificados devem-se às alterações no Governo e nas Administrações 

Regionais, que obrigaram a adiar os prazos dos concursos. Entretanto a Câmara propôs ao novo Coordenador da 

Sub-região de Saúde e ao novo Delegado concelhio o início do SAMP, ideia que foi bem aceite, tendo a Câmara 

cumprido o compromisso de efectuar as obras solicitadas. O início estava previsto para o primeiro dia de Agosto, o 

que não aconteceu devido a algumas condições impostas por alguns profissionais de saúde. Adiou-se, então, o início 

do SAMP para o dia vinte e nove de Setembro, funcionando cinco dias por semana, cinco horas por dia. Com a 

construção de um anexo por parte da Câmara, o SAMP passará a funcionar sete dias por semana, doze horas por 

dia. No novo Centro de Saúde, com um prazo de construção de quinze meses, o SAMP passará a funcionar sete dias 

por semana, dezasseis horas por dia. Quanto às obras na EN 335, esclareceu que o prazo previsto para conclusão da 

obra, cujo dono era a Câmara de Oliveira do Bairro, era o mês de Dezembro de dois mil e um. A Câmara de Vagos 

pediu, no entretanto, a suspensão da obra, para poder efectuar as obras de saneamento antes da estrada ser 

alcatroada. Foram agora detectadas anomalias em três ramais, tendo a câmara mandado parar a obra e estando o 

projectista a resolver os problemas que provocou. Esclareceu ainda, no que concerne às obras na EN 335 e no IC1, 

que o desvio de trânsito e a degradação de vias são consequências naturais, tendo a Câmara acautelado os seus 

interesses e solicitado à LUSOSCUT a reparação de várias vias municipais directamente afectadas pelas obras. 

Quanto ao corte da estrada devido à realização de um baile, esclareceu que já não foi a primeira vez e que o 

Comandante da GNR esteve no local, bem como os serviços da autarquia, nomeadamente o Chefe de Gabinete do 

senhor Presidente da Câmara, tendo concluído que os transtornos não eram relevantes. Assim sendo, e dado que a 

realização do baile tinha objectivos beneméritos, foi autorizado o corte da estrada. Esclareceu que nestas situações, 

quando há conflitos relevantes, revoga os despachos, o que já aconteceu numa situação semelhante, considerando 

que não devia ter sido utilizado o argumento da passagem de um carro de emergência do INEM. Quanto aos 

terrenos de Areão Sul, informou que a Câmara foi condenada, pelo Tribunal Judicial de Vagos, a indemnizar a 

empresa Riavagos. Dessa decisão houve recurso para o Tribunal de Relação de Coimbra, que revogou a decisão do 

Tribunal de Vagos. Seguiu-se novo recurso, para o Supremo Tribunal de Justiça, aguardando-se agora a decisão 



desta instância. Acontece que a autarquia pretende manter para si terrenos que no PDM em vigor prevêem a 

construção de projectos turísticos de qualidade, mas que na especialidade são recusados pelos serviços de RAN e 

REN. A situação do Parque de Campismo é semelhante, já que existe um litígio, aguardando-se a decisão dos 

tribunais. Quanto ao Centro de Saúde, remeteu a resposta para a sua intervenção anterior, anunciando que há 

novidades que serão dadas no momento oportuno. Quanto à transferência de areias, esclareceu que decorre um 

estudo de impacto ambiental, por parte do INAG, prevendo-se essa transferência, se o resultado de estudo for 

positivo, para o ano de dois mil e quatro. No que respeita às valas da Gafanha da Boa Hora, lembrou que logo após 

tomar posse participou numa reunião com técnicos da Direcção Geral de Florestas, da DRABL, da DRAOT-C, da 

Junta de Agricultores e da Junta de Freguesia, tendo ficado acordado que a Câmara ficaria responsável por efectuar 

um levantamento das valas da parte urbana da freguesia em causa, levantamento que foi realizado logo nesse mês. 

Ficou ainda estabelecido que as restantes entidades ficariam responsáveis por realizar o mesmo levantamento nas 

valas das matas, bem como executariam um projecto de reabertura de valas, que candidatariam aos programas 

AGRIS ou AGRO. No ano de dois mil e três houve cheias, a Câmara fez várias solicitações que não foram 

atendidas. A justificação para a não realização dessas aberturas é a de que não há dinheiro. Os problemas nos 

esgotos na Avenida do Parque de Campismo têm sido resolvidos com a renovação das caixas de visita, esperando-se 

que quando todas ficarem concluídas a rede funcione em pleno. Quanto ao acampamento de indivíduos de etnia 

cigana no lugar de Fontão, informou que a Câmara recebeu um ofício da Junta de Freguesia a dar conta desse facto, 

tendo o senhor Presidente da Câmara recebido um morador do Fontão, manifestando várias preocupações. Ao que 

parece, estão a ocupar terrenos de que são proprietários, tendo direito ao seu usufruto, desde que não efectuam 

práticas delituosas. No entanto, já estão a efectuar algumas construções, num terreno em área de REN. Assim, a 

Câmara contactará o Destacamento Distrital da GNR e a DRAOT-C, para que estas entidades exerçam as suas 

competências. Quanto aos processos em Tribunal de Contas relativos ao senhor vereador Carlos Bento, e não 

querendo ser acusado de perseguição, lembrou que foi a Assembleia que deliberou enviar ambos os processos à 

referida instância. Assim, cabe à Assembleia solicitar informações sobre o andamento dos processos. -----------------

----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia informou que, na Sessão anterior, foi dado conta de uma missiva do 

Tribunal de Contas a esclarecer que os documentos da Auditoria Externa seriam objectos de consideração, para 

efeitos de eventual inclusão no seu programa de fiscalização. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara continuou no uso da palavra, lembrando que existe um acordo com as juntas 

de freguesia para colocação de placas. Nunca um executivo em Vagos fez tão grande esforço para colocação de 

placas, tendo no entanto a colocação sido interrompida pelas férias dos funcionários. O serviço já foi retomado, 

aproveitando-se o Verão para as pinturas. Quanto aos pontões, referiu que a Câmara já reparou alguns, estando 

ainda para lançar concurso para outros pontões, de maior dimensão, dado que a sua reparação envolve vários 

problemas. Quanto à abertura de valas, os serviços operativos da Câmara constituíram equipas que já estão a 

trabalhar, tendo ainda sido contratados os serviços de uma máquina giratória, para as valas de maiores dimensões. A 

freguesia de Ouca não está a ser esquecida, pois só se realizam obras quando existem projectos. Lembrou que 

quando tomou posse havia poucos projectos, tendo somente sido dispensado o de construção dos Paços do 

Concelho. Todos os outros, onde foi possível avançar, estão em execução, tendo mesmo sido aumentada a 

participação do QCA III, naquilo que são transferências mais avultadas de sempre destes fundos para o concelho. 



No momento actual estão em execução vários projectos para obras em Ouca, que podem ser acompanhados nos 

serviços técnicos da Câmara. Além do mais, com as obras do IC1 a decorrer, alguns alcatroamentos são adiados. 

Quanto às associações, esclareceu que têm sido tratadas de acordo com o Regulamento Municipal de Atribuição de 

Subsídios. No caso do Carregosense, lembrou que o clube foi notificado para apresentar o pedido de acordo com as 

regras, algo que ainda não aconteceu. Quanto à animação e obras na Vagueira, considerou que não estão a ser feitas 

com dinheiro da Florivagos, já que este certame não promovia a indústria vaguense. E lembrou que em Fevereiro de 

dois mil e dois a Câmara, em conjunto com o NEVA, preparou uma candidatura ao URBCOM, que está no 

Ministério da Economia, com vista à promoção e requalificação do comércio local. Existem ainda outras 

candidaturas, na Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, com vista à requalificação de edifícios do 

centro da Vila e à preservação do conjunto gandarês da Parada de Cima. Estas candidaturas têm pareceres 

favoráveis mas aguardam homologação. Além disso os planos em elaboração, quer o PDM, os Planos de Pormenor 

de São Sebastião e da Corredoura e o próprio projecto de desclassificação da EN 109, contribuirão para melhorias 

no pequeno comércio em geral. No que diz respeito à Zona Industrial, recordou que foi este executivo que 

desbloqueou a situação que permitiu resolver o problema de abastecimento de energia às empresas. As obras de 

infra estruturas aguardam visto do Tribunal de Contas, para poder ser consignada. O projecto do Centro de 

Serviços, espaço adequado para promoção do comércio e indústria, está concluído, tendo sido dados os devidos 

pareceres. No entanto, esteve cerca de seis meses no Centro Regional de Segurança Social. A exploração de inertes 

nesta Zona remonta ao ano de dois mil. Na revisão do Plano de Pormenor, o então vereador Rui Cruz propôs que 

ficasse clara a proibição de exploração ou aproveitamento de inertes nos lotes. O presidente e o vereador das obras 

de então não foram da mesma opinião. Apesar disso, a Câmara tem obrigação de fazer cessar a exploração dos 

inertes, devendo porém ficar claro que há uma exploração licenciada e que há dois comerciantes de inertes que para 

lá os levam. A Câmara sabe de onde vêm esses inertes e sabe em que lotes houve exploração. Sabe também o que 

está enterrado nalguns lotes, pelo que as empresas vão ser responsabilizadas. Actualmente, os contratos promessa 

contêm uma cláusula que prevê a reversão do lote e do sinal pago nos espaços onde houver exploração.--- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a Câmara deveria actuar nos casos em que os lotes 

são adquiridos para edificação de empresas e isso não acontece. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que a Zona Industrial é alvo de inspecção de duas entidades, os 

Serviços de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA) e os serviços municipais, que têm levantado vários autos. 

Além disso, o Plano de Pormenor da Zona Industrial foi publicado e republicado com erros, o que tem lesado quem 

quer investir em Vagos. O processo de registo de lotes está desde Janeiro na Conservatória do Registo Predial, o 

que não permite que se realizem as escrituras de compra e venda e os necessários financiamentos. Como tal, a 

Câmara tem sido compreensiva quanto à não ocupação dos lotes, pois essa obrigação só existe após a assinatura da 

escritura. Quanto à Biblioteca, esclareceu que já há trabalho efectuado, nomeadamente na catalogação e 

inventariação de livros. O plano de segurança nas obras do IC1 foi aprovado, não tendo até à data havido registo de 

acidentes. No que diz respeito à adesão à rede pública de água, considerou que esta questão terá de ser resolvida de 

forma global. À data da Sessão, não corre água em muitos locais do concelho, pelo que se deve aguardar pela 

conclusão das obras para criar campanhas promocionais de adesão à rede, o que obrigará ainda a alterações no 

Regulamento. Na freguesia de Ponte de Vagos faltam alcatroar quatro vias e dois ou três becos, serviço que será 

executado pelos funcionários da Câmara, que rotativamente trabalham nas várias freguesias do Concelho. Exceptua-



se a estrada que liga o lugar de Carvalhais à estrada principal de Ponte de Vagos, até ao cruzamento onde se situa o 

bar Pau de Canela, já que terá de ser novamente aberta para ligação ao depósito de Covão do Lobo. A 

responsabilidade das caixas partidas ou onde é colocado lixo é da empresa que executa os trabalhos, devendo a 

Junta de Freguesia informar a Câmara, por escrito, para que esta possa actuar junto do empresa. As passadeiras 

junto da escola serão pintadas, pois a equipa que executa esses serviços está a trabalhar noutros locais do concelho. 

A execução dos passeios está suspensa, já que a Câmara terá de reconstruir o muro do senhor Angelino. O arranjo 

da Betel está adjudicado, prevendo-se para breve a consignação da obra. A empresa já pode iniciar os trabalhos, que 

deverão ficar concluídos por altura do final do ano. Os serviços técnicos da Câmara estão a preparar o projecto para 

os espaços exteriores do Posto Médico, onde será equacionada necessidade de um local de espera para os utentes, 

uma vez que o projecto original não contemplou esse facto. Quanto à necessidade de funcionários, referiu que o 

Executivo cessou a realização de contratos a termo e que já foram dadas ordens no sentido de serem criadas três 

equipas de três funcionárias cada, que com rotatividade semanal trabalharão nas freguesias do concelho, ficando os 

senhores Presidentes de Junta responsáveis pela orientação dos trabalhos. Quanto às balizas do polidesportivo, 

referiu que já estão devidamente fixadas, apesar da obrigação não ser da autarquia mas sim do proprietário. A 

construção do senhor Vítor Lopes é passível de legalização, pelo que o munícipe em causa foi notificado. No 

entanto, o processo de contra-ordenação continua a avançar. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva recordou que o senhor Presidente da Câmara já reconheceu anteriormente o 

quão perigoso é o trânsito na Rua da Feira. Quanto ao baile, referiu que não é contra a sua realização, mas sim 

contra o uso abusivo de uma via pública. E afirmou ainda que o que não é eticamente correcto, é autorizar um corte 

de estrada sem acautelar todas as situações, bem como contribuir para um trânsito mais perigoso nas ruas da Escola 

e da Feira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a perigosidade do tráfego aumenta cada vez que se realizam 

obras. Além do mais, esta questão em particular foi discutida na Comissão de Trânsito, pelo que se disponibilizou 

para questionar a referida Comissão sobre as decisões tomadas. -------------------------------------------------------------- 

-------- Nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia deu conta da necessidade de eleger os representantes dos 

munícipes na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. A Assembleia deliberou por unanimidade 

manter os cidadãos anteriormente nomeados, que são a senhora Dulcínia Sereno, a senhora Dra. Ana Maria 

Vasconcelos, o senhor Dr. Carlos Maia e o senhor Eng. Mário Martins, uma vez que nenhum deles manifestou, 

junto da Assembleia, vontade de resignar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido esclareceu que o seu desejo é tomar conhecimento do estado dos 

processos enviados pela Assembleia ao Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que o Tribunal de Contas, em Junho, comunicou que iria apreciar 

os documentos. E questionou o senhor deputado Joaquim Plácido se considerava pertinente indagar sobre o 

andamento dos processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido lembrou que o Regimento da Assembleia prevê que a Mesa, a pedido de 

um deputado, solicite informações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E atingida a meia-noite, o senhor Presidente da Assembleia questionou os senhores deputados sobre a 

continuidade da Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira lembrou que todas as sessões são demoradas, já que há sempre 



muitos assuntos a tratar. E propôs mesmo que se definisse outro horário para as sessões. -------------------------------- 

-------- Colocou-se à votação a continuidade da Sessão, tendo-se apurado o resultado de vinte e oito votos a favor e 

dois votos contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a actividade municipal, no período 

compreendido entre vinte e quatro de Junho e vinte e seis de Setembro de dois mil e três, bem como a informação 

financeira à data de dezanove de Setembro de dois mil e três. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela usou da palavra para se congratular com a fiscalização feita às obras, 

considerando que a Câmara está no bom caminho ao proceder desta forma. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado José Luís Santos usou da palavra para esclarecer que foi erradamente citado, na 

exposição do senhor Presidente da Câmara, o alcatroamento da Rua de São João, em Pardeiros. Quanto às balizas, 

esclareceu que foram fixadas no dia de realização da Assembleia. ----------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a questão que havia colocado anteriormente, acerca 

dos Serviços de Protecção Civil, não teria ficado inteiramente respondida. Lembrou que os Bombeiros não podem 

fazer tudo sozinhos e que os sinistros implicam várias outras vertentes, como logística, evacuações, transportes 

diversos e outros. Considerou que isso a Câmara não pode delegar, e que é importante a operacionalidade do plano 

que existe, ou seja, que as instituições que colaboram na Protecção Civil saibam em que circunstâncias actuar. 

Quanto à adesão à rede pública de água, defendeu que é uma boa medida de gestão procurar de imediato o retorno 

do dinheiro investido, ainda para mais numa questão ligada à saúde pública e qualidade de vida dos munícipes. ---- 

-------- O senhor deputado António Nunes começou por se congratular com os alcatroamentos feitos na freguesia de 

Santa Catarina. Lembrou que há um ano atrás havia chamado a atenção para uma placa caída no limite do concelho 

de Vagos, no lugar de Tabuaço. No entanto, recordou que parte dos alcatroamentos feitos não constava do Plano de 

Actividades, ao mesmo tempo que alguns dos que estavam previstos ficaram por fazer. Chamou a atenção para a 

informação do senhor Presidente da Câmara, que erradamente faz referência a algumas ruas como sendo em Santa 

Catarina, bem como para o facto de os serviços da autarquia terem alcatroado uma estrada no concelho de 

Cantanhede. Considerou assim que não valia a pena aprovar anualmente o Plano de Actividades, já que não existe 

preocupação em cumpri-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a Assembleia pode alterar o Regulamento de Águas em 

qualquer altura, condição necessária para permitir ao Executivo lançar uma campanha de adesão à rede pública de 

água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a iniciativa de alteração do Regulamento e 

lançamento da campanha deve partir da Câmara, propondo, por exemplo, que as casas mais antigas tenham um 

desconto no valor do ramal, e que possa ser feito o pagamento por prestações. --------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o Executivo já está a preparar alterações ao Regulamento, 

agradecendo que todas as bancadas enviem propostas. Quanto à placa de sinalização no limite do Concelho, 

esclareceu que houve um pequeno desentendimento entre as câmaras de Vagos e Oliveira do Bairro, findo o qual se 

poderá reerguer a placa. Quanto às estradas, afirmou que o senhor deputado António Nunes não deveria ficar 



aborrecido por serem alcatroadas mais estradas que as devidas. No que diz respeito à estrada situada no concelho de 

Cantanhede, esclareceu que o seu alcatroamento foi realizado em parceria, uma vez que a rua dá acesso a uma 

residência de um munícipe vaguense. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – LOTEAMENTO CORRESPONDENTE AO ACTUAL ESTÁDIO MUNICIPAL DE 

VAGOS – CONDIÇÕES DE VENDA - APROVAÇÃO.-------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o Executivo, dando cumprimento ao Plano de Actividades e 

Orçamento aprovados, alienou o terreno do antigo Estádio Municipal. Recordou que anteriormente o terreno foi a 

hasta pública pelo valor de 210.000.000$00 (duzentos e dez mil contos), não tendo aparecido comprador. Agora 

propõe-se um preço de 500.000,00 € (quinhentos mil Euros), ou seja, próximo dos cem mil contos, além de uma 

série de condições para que o comprador não possa protelar a aquisição e a escritura, tal como foi feito na primeira 

venda em hasta pública, respeitante a lotes da Zona Industrial. As principais alterações prendem-se com a decisão 

de não efectuar as infra estruturas, uma vez que, para tornar a venda mais atractiva, se permitirá que o adquirente 

apresente propostas de alterações ao loteamento. Assim sendo, também deixou de fazer sentido fazer a venda por 

lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Fernando Capela apresentou, em nome da Grupo Municipal do PSD, duas propostas de 

alteração: no artigo 3.3 deve omitir-se o texto “ou adjudicado”; o artigo 7.3, que diz respeito à base de licitação, 

deve alterar o valor para 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil Euros). -------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa referiu que o Grupo Municipal do CDS-PP concorda que a base de licitação 

proposta é muito baixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu que, apesar da base de licitação ser mais baixa, a Câmara irá 

poupar o dinheiro das infra estruturas. E afirmou ser de acordo com a venda do loteamento por inteiro, para evitar 

que a urbanização fique descaracterizada. Quanto à venda em hasta pública, considerou positiva, pois aumenta a 

transparência do negócio, algo que considerou não existir anteriormente. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso sugeriu que, dada a conjuntura nacional e internacional, se esperasse mais 

algum tempo por melhorias na economia. Considerou que, caso não haja necessidade premente do dinheiro da 

venda, se poderá esperar e fazer melhor negócio num futuro próximo. Quanto às afirmações do senhor deputado 

Joaquim Plácido, lembrou que também anteriormente se tentou vender este terreno em hasta pública. ---------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira mostrou-se de acordo com o valor de 750.000,00€, considerando que 

deve haver preocupação em não apresentar um preço demasiado baixo, para não prejudicar os particulares e para 

evitar possíveis combinações que conduzam à ausência de licitação. Lembrou no entanto que as competências da 

Assembleia não permitem alterar as condições de venda, somente aprovar, rejeitar com fundamentos ou apresentar 

propostas de alteração, devidamente fundamentadas. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que, segundo a lei, não era necessário trazer a proposta de venda à 

discussão na Assembleia. E considerou que a Assembleia pode autorizar de forma condicional, fazendo com que a 

Câmara só possa vender se alterar a respectiva proposta. Quanto à intervenção do senhor deputado Jorge Luís 

Oliveira, recordou que a proposta de condições de venda prevê, no seu ponto 9º, o direito à não alienação se houver 

forte presunção de conluio entre os licitantes. No que respeita à intervenção do senhor deputado Décio Cardoso, 

afirmou que a espera pode ser prejudicial, tal como por vezes acontece nas perdas na Bolsa e que esta venda se 

insere no Plano de Actividades, pois é necessário dinheiro para realizar outras obras e adquirir terrenos solicitados 



pelos senhores Presidentes de Junta. O dinheiro proveniente desta alienação não se destinará às obras para as quais 

foi contratado o último empréstimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou estar de acordo com a ideia de haver uma aprovação com 

condições, que possa levar o Executivo a acatar as sugestões feitas pela Assembleia. Quanto à possível necessidade 

de baixar o preço, recordou que da primeira vez o negócio foi apresentado como urgente. E se a autarquia tem 

terrenos para vender e um Plano para executar, deve alienar esses terrenos. Mas considerou que a necessidade não é 

tão grande, já que foi contraído um empréstimo ainda não totalmente utilizado. Concluindo, afirmou estar de acordo 

com as propostas de alteração do Grupo Municipal do PSD, pois a análise que fez conduzi-o aos mesmos valores. --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela referiu que também o seu Grupo Municipal efectuou uma análise, 

acreditando que o valor possa subir no momento da hasta pública. ----------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo 

Municipal do PSD, que foram aprovadas com vinte e nove votos a favor e uma abstenção. ------------------------------ 

-------- PONTO TRÊS – QUADRO DE PESSOAL – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - 

APROVAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que, em virtude de algumas candidaturas, projectos e programas em 

que a Câmara se envolveu, surgiram necessidades de técnicos qualificados que o Quadro de Pessoal em vigor não 

previa ou previa de forma deficitária. Além disso, todo o executivo entende a necessidade de prestação de serviços 

por parte da Câmara. Assim entendeu-se readaptar o Quadro de Pessoal, com maior incidência na área ligada a 

técnicos, como por exemplo na parte da exploração dos inertes, nas piscinas, nas estações de tratamento de águas, 

entre outras. A reformulação não consistiu só no acrescentar de novos lugares, mas sim numa análise das 

necessidades, resultando na diminuição de cerca de vinte lugares. Os serviços operativos estavam 

sobredimensionados, tendo sido criada uma estrutura técnica intermédia. Salientou que não se deve pensar que a 

Câmara terá todos aqueles funcionários, já que algumas pessoas poderão acumular cargos ou ascender na carreira, 

conforme está previsto na lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu que analisou a nova proposta de Quadro de Pessoal, 

considerando-a arrojada, uma vez que o concelho vai ficar dotado de técnicos qualificados, naturalmente 

necessários em serviços como os da biblioteca ou das estações de água. E perguntou em que instalações iriam estes 

funcionários trabalhar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva questionou o senhor Presidente da Câmara acerca dos lugares a extinguir, que 

não estão especificados. Desejou também conhecer uma previsão de custos com o novo Quadro de Pessoal, uma vez 

que a preocupação nacional é de contenção de custos e Vagos não pode ir em sentido contrário. ------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira recordou as afirmações da senhora Ministra das Finanças, que havia 

considerado uma asneira congelar as admissões à função pública. De seguida, afirmou que o que faz falta à Câmara 

de Vagos é um conjunto de pessoal competente e devidamente qualificado nas diversas áreas, organizados numa 

estrutura de funcionamento clara, com responsáveis nos diversos sectores, com um organograma bem definido. 

Considerou necessários alguns dos lugares previstos, quanto a técnicos qualificados, pois dizem respeito a 

necessidades do Concelho. E afirmou acreditar que a concepção desta proposta de Quadro de Pessoal não foi feita 

só pelos senhores vereadores e pelo senhor Presidente da Câmara, mas em conjunto com os quadros do Município.- 



-------- No uso da palavra, o senhor Presidente da Câmara disse que este quadro contou com o trabalho de pessoas 

que trabalham na Câmara há muito tempo, e que a sua implementação vai ser gradual, tendo o antigo Externato de 

S. João boas condições para a sua instalação, e também os serviços operativos irão ter novas instalações. Foram 

extintos alguns lugares por se considerarem desnecessários, e foram criados outros devido a novas necessidades, 

sendo a informática um sector privilegiado, devido à candidatura ao programa Aveiro Digital, mas também sectores 

como o da água, porque o concelho vai expandir grandemente a sua cobertura. Por outro lado, a implementação será 

gradual, para não onerar o desenvolvimento do Plano de Actividades, e à medida que as necessidades se forem 

fazendo sentir, tendo sido extintos vinte lugares. ---------------------------------------------------- 

-------- Passando-se à votação, verificou-se um voto contra, dez abstenções e dezanove votos a favor, tendo sido o 

ponto aprovado por maioria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia fez uma declaração de voto contra, por não ter sido apresentada a 

projecção económica justificativa da alteração do quadro e por considerar que a proposta colide com as 

recomendações gerais de contenção, emanadas do Governo. ------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA GÂNDARA – ALTERAÇÃO DOS 

ESTATUTOS - APROVAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara explicou a alteração ao pagamento das quotas pelos municípios associados, 

nomeadamente a sua indexação ao orçamento geral do Estado. --------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor António Nunes questionou a obra da Associação durante toda a sua existência e o interesse da 

Câmara de Vagos em ser associada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Fernando Capela usou da palavra para contrapor que o senhor Nunes devia ter questionado o 

interesse da Associação quando ela foi criada, mas que, ao contrário, trazia agora um recado do seu chefe. ---------- 

-------- Ao que o senhor António Nunes retorquiu que não está aqui com procuração de ninguém. --------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa usou da palavra para desejar que a Associação use os seus meios com o 

melhor proveito possível para bem dos concelhos associados. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor presidente da Câmara usou novamente da palavra para exaltar o papel cultural da Associação, 

fazendo apelo à sua manutenção para poder avaliar o seu trabalho em devido tempo. ------------------------------------ 

-------- Passando-se à votação, foi o ponto aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

-------- PONTO CINCO – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTAS 

ADUTORAS – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - AUTORIZAÇÃO. -------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que o Plano Plurianual de Investimentos de dois mil e três prevê a 

obra referida, não prevendo no entanto o seu desdobramento para o ano de dois mil e quatro. Como tal, e dado que o 

prazo de execução da mesma é de seis meses, torna-se necessário proceder à repartição de encargos. --------------- 

-------- Assim, foi proposto pelo executivo repartir os encargos da seguinte forma: ano de dois mil e três, 

256.226,00€ (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e seis Euros); ano de dois mil e quatro, 507.374,00€ 

(quinhentos e sete mil, trezentos e setenta e quatro Euros). -------------------------------------------------------------------- 

-------- Dado que ninguém manifestou interesse em se pronunciar, passou-se à votação, sendo a proposta de 

autorização de repartição de encargos aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

-------- PONTO SEIS – JULGADO DE PAZ – AGRUPAMENTO DE CONCELHOS CONSTITUÍDO POR 

MIRA, CANTANHEDE, MONTEMOR-O-VELHO E VAGOS – AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO. ------------  



-------- O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para propor o adiamento da apreciação deste ponto, devido a 

não terem sido, por lapso, enviados atempadamente os respectivos documentos para consulta. ----------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia apoiou em seguida a posição do senhor Presidente da Câmara, tecendo 

algumas considerações sobre a situação experimental em que se encontra a implementação dos julgados de paz e a 

novidade que é a associação de vários municípios, o que desde logo põe interrogações sobre a proximidade dos 

cidadãos e a oportunidade de tal implementação. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa usou também da palavra para apoiar o adiamento da discussão deste ponto 

devido à falta de informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, também o senhor deputado Jorge Luís Oliveira apoiou o adiamento, mas colocou desde já 

algumas questões prévias, começando por perguntar ao senhor Presidente da Câmara porquê esta associação de 

quatro municípios, mesmo para além dos Municípios da Gândara, não se sabendo quem é que pediu esta 

configuração, nem o porquê da vinda do assunto à Assembleia Municipal, nem onde fica sediado. -------------------- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso usou também da palavra para se manifestar contra a discussão do ponto, 

devido à extensão da associação e à previsível distância do serviço em relação aos cidadãos. ---------------------------- 

-------- Por último voltou a usar da palavra o senhor Presidente da Câmara para dizer que o Julgado teria 

julgamentos em Vagos, mas remetendo para próxima oportunidade a discussão do ponto. ------------------------------- 

-------- Com a concordância de toda a Assembleia, foi a discussão deste ponto adiada para nova oportunidade. ------ 

-------- PONTO SETE – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE 

JUNTA DE FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO DAS JUNTAS DO CONCELHO – LEI N.º 7/2003, DE 

15 DE JANEIRO, ALTERADA PELA LEI N.º 4172003, DE 22 DE AGOSTO. --------------------------------------  

-------- O assunto foi apresentado pelo senhor vereador do pelouro da cultura, que justificou a necessidade desta 

eleição com a alteração da lei que criou os Concelhos Municipais da Educação. ------------------------------------------- 

-------- Usou de seguida da palavra o senhor Fernando Capela para propor a eleição da senhora Dulcínia Martins, 

presidente da Junta de Freguesia de Santo André, por ter na sua freguesia o caso de um grupo de vinte e um alunos 

que pretendia frequentar o Colégio de Calvão e foi disso impedido, tal como outro grupo de Ouca, pelo que a 

respectiva presidente da Junta era a pessoa mais indicada para os defender. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor Joaquim Plácido usou da palavra para mostrar o seu desagrado por este Concelho Municipal não 

estar completo, pelo que não estará a funcionar, sendo caso demonstrativo do que se passa em Portugal. Terminou 

perguntando ao senhor vereador se ainda haverá mais alguma eleição para o Concelho Municipal de Educação. ---- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa usou da palavra para propor a candidatura do senhor deputado Manuel 

Pereira, por ser professor, estando em condições de defender os interesses dos alunos. ----------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira frisou que os assuntos da educação devem ser vistos na totalidade, e 

que há várias pessoas ligadas ao ensino na Assembleia, mas que não faz nenhuma proposta. Frisou ainda que este 

assunto vem novamente à Assembleia porque se trabalha mal em Lisboa. -------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais ninguém que pretendesse usar da palavra, passou-se à votação, por voto secreto, 

apurando-se os seguintes resultados: votos em branco: um; votos nulos: um; Dulcínia Martins: treze votos; Manuel 

Pereira: quinze votos. Verificou-se assim a eleição do senhor deputado Manuel Pereira para integrar o Concelho 

Municipal da Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Terminado o período da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia abriu o período de 



intervenção do público. O senhor José Ferreira, de Santa Catarina, pediu a palavra para questionar o senhor 

Presidente da Câmara sobre a situação das águas pluviais em Santa Catarina e sobre as normas de construção de 

passeios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que relativamente às águas pluviais em Santa Catarina, o projecto 

de saneamento está concluído, esperando-se para breve a sua vinda à sessão de Câmara. Quanto aos passeios, disse 

que a norma é de duas unidades de passagem, ou seja, um metro e sessenta. Mas como nem sempre há espaço, por 

vezes tem só uma unidade de passagem, e, se houver espaço, mais de duas. Depende também da largura pretendida 

da via de circulação automóvel, a qual pode ter sete metros, mas nem sempre há espaço nem sequer necessidade 

pela intensidade de tráfego. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 


