
ACTA N.º 6 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 28 de Junho de 2002 
2ª Reunião – Dia 05 de Julho de 2002 

 

--------.Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e dois, pelas vinte horas e trinta minutos, 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. --------------------------------------------------------------- 

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

Alberto Soares Costa Pereira, Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado, Fernando José Silva Vieira, 

Licínio Custódio Ramos, Manuel José Ferreira Bogalho, Manuel Orlando Marques, Manuel Santos Mourão, Rui 

Manuel Domingues Santos e Vítor Jesus Ferreira Silva.------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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.----------------------------------------------  

-------- Justificaram a falta à presente Reunião os senhores deputados Cármina Furtado, Fernando Vieira, Manuel 

Orlando Marques e Manuel Santos Mourão. O senhor deputado  Licínio Ramos foi substituído pelo senhor Manuel 

Bertolino Reverendo e o senhor deputado Manuel Bogalho foi substituído pelo senhor Manuel Nogueira.------------- 

-------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia começou por fazer uma breve apresentação do Projecto de Regimento, 

indicando a forma como foi elaborado. Tomou por base o Regimento anterior, uma vez que já era conhecido. O 

respeito pela lei-base manteve-se, tendo, no entanto, havido uma preocupação de lhe dar uma expressão mais clara e 

de incluir num só documento toda a informação necessária para se conhecerem, na totalidade, a orgânica e o 

funcionamento da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado  Jorge Luís Oliveira enalteceu o trabalho realizado pelo senhor Presidente da Assembleia, 

na elaboração do projecto de Regimento, tendo feito notar que as incongruências que existem decorrem da Lei. 

Propôs que se vote de imediato na generalidade, para, de seguida, se passar à discussão na especialidade.--------------

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

-------- Realizada a votação na generalidade, foi o Projecto de Regimento aprovado por unanimidade.----------------- 

-------- Passou-se, assim, imediatamente à discussão da especialidade. Interveio o senhor Presidente da Assembleia, 

apresentando  duas pequenas correcções, decorrentes de lapsos de revisão, no artigo 8º, número quatro e no artigo 

52º, número dois.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido propôs a eliminação do n.º 2 do artigo 41º, uma vez que um ponto com 

semelhante teor foi eliminado por unanimidade na Assembleia Municipal de 22 de Fevereiro de 2002.---------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu, porém, que é necessário que o Regimento estabeleça um 



critério para se determinar o que é uma falta.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido afirmou que, tendo em conta  a sua forma de estar, nem concebe que 

um deputado falte a uma sessão da Assembleia, pois tem mecanismos para se fazer substituir.-------------------------- 

-------- Nesta altura, integrou-se nos trabalhos a senhora deputada Helena Marques, pedindo desculpas pelo seu 

atraso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia reafirmou que é necessário que haja um critério estabelecido sobre o que 

se entende por falta, salientando  que o que  se apresenta neste projecto de Regimento coloca maiores dificuldades à 

Mesa, mas é mais eficaz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Jorge Luís Oliveira afirmou concordar que é necessário estabelecer o critério de falta, 

para que ninguém possa assinar e ausentar-se de seguida, bem como para se regularem as votações. Mas chamou a 

atenção para o facto de poder haver situações em que um deputado intervenha e depois seja considerado faltoso, 

bem como para o facto de os deputados, caso necessitem de abandonar a sessão, não saberem se são ou não faltosos, 

uma vez que não se conhece a hora a que termina da sessão. Propõe por isso que o critério seja estabelecido tendo 

em conta a hora prevista para o fim da sessão, sem prolongamentos.---------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade fez uma proposta igual à do senhor deputado Jorge Luís, no sentido de se 

entender por comparência a presença em dois terços do período normal e regulamentar de cada sessão, que termina 

à meia-noite.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido propôs que, uma vez que a saída de um deputado prejudica sobretudo o 

seu grupo municipal, a marcação e/ou a justificação da falta seja regulamentada dentro do respectivo grupo 

municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Helena Marques alertou para o perigo de, caso não haja lugar a marcação de faltas a 

partir dos dois terços do período regular, os deputados se ausentem, de forma combinada, para que não haja quórum 

e determinada matéria não seja votada.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido refere que o número dois do artigo 41º da proposta de Regimento deve 

ser eliminado, uma vez que é feita a chamada no início de cada sessão, havendo possibilidade de ser justificado um 

eventual atraso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia voltou a referir que é necessário que haja um critério rigorosos e sem 

possibilidade da existência de arbítrios, colocando à votação a eliminação do número dois do artigo 41º ou, pelo 

contrário, a necessidade de definir o critério de falta.--------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís interveio para clarificar a sua posição, afirmando que a definição de falta está 

expressa no ponto um do artigo 41º do projecto de Regimento.---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Fernando Capela solicitou nesta altura a realização de um intervalo de cinco minutos 

para que se pudesse realizar uma reunião do grupo municipal do PSD.------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deferiu essa solicitação.---------------------------------------------------------- 

-------- Retomados os trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o número dois do artigo 41º 



da proposta de Regimento, tendo o mesmo sido aprovado com vinte e quatro votos a favor e um voto contra.--------- 

-------- No seguimento de uma proposta escrita do senhor deputado Joaquim Plácido, foi alterado o ponto seis do 

mesmo artigo 41º, numa votação que colheu o apoio unânime dos deputados.---------------------------------------------- 

-------- De seguida o senhor deputado  Jorge Luís fez uma declaração respeitante à votação  do número dois do 

artigo 41º: “registo um voto de vencido, para conhecimento do plenário e porque nada nos diz que o Regimento não 

venha a ser alvo de  impugnação; direi apenas que votei contra o número dois do artigo 41º, por entender que o 

mesmo atenta contra a liberdade dos membros da Assembleia e que, por outro lado, os impossibilita de saber, no 

momento em que se ausentam, se vão ou não ser considerados faltosos, uma vez que não têm então conhecimento 

do tempo que esta durará ainda, a partir desse momento.”--------------------------------------------------------------------- 

-------- Por proposta do senhor deputado  Jorge Luís, discutiu-se o conteúdo do artigo 1º. Com vinte e dois votos a 

favor, um contra e duas abstenções, foi decidido manter o texto do artigo 1º.----------------------------------------------- 

-------- Este mesmo deputado chamou a atenção para o período de tempo previsto para a duração das sessões. E, 

ligado ao artigo 19º, propôs que fosse acrescentada a possibilidade de se realizar uma reunião, com representantes 

de todos os grupos municipais, com a finalidade de discutir previamente alguns temas e propor pontos a incluir na 

ordem do dia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia lembrou que esse ponto está previsto no artigo 52º, mas que não se 

justificará a reunião de forma regular.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou que anteriormente se realizavam reuniões prévias, de forma regular, e 

que essas reuniões eram produtivas e importantes.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade questionou acerca do número de cidadãos eleitores previsto na alínea c) do 

número um do artigo 14º, tendo sido informado que decorre da lei e, como tal, não pode ser alterado. Por sua 

proposta foi ainda alterado o texto do número um do artigo 25º.-------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida realizou-se a votação global do Regimento que foi aprovado com vinte e quatro votos a favor e 

uma abstenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia enalteceu a forma como os deputados se empenharam no trabalho e a 

forma cordata como as sessões têm decorrido, apelando ao espírito construtivo e ao respeito mútuo, recordando que 

“é preciso saber relativizar as coisas”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente foi dada a palavra ao público presente na sala, não tendo havido lugar a qualquer 

participação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De imediato, o segundo  secretário, Hugo Ribeiro Jorge, 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.---------------------------------------------------- 


