
ACTA Nº 7 

Acta da Sessão Ordinária do dia 13 de Setembro de 2002 

--------.Aos treze dias do mês de Setembro 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. --------------------------------------------------------------- 

-------- 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: Profª. 

Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado e Senhor Rui Manuel Santos.--------------------------------------------- 

-------- Justificou a falta à presente Sessão a senhora Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado, sendo 

substituída pelo Senhor Décio dos Reis Cardoso e o Senhor Rui Manuel Santos.------------------------------------------- 

-------- Ainda no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão as Actas da 

última Sessão, cujas cópias haviam sido remetidas aos senhores membros. O Senhor deputado Fernando Capela 

solicitou que fossem integralmente transcritas as suas afirmações proferidas no final da reunião de dia vinte e oito 

de Junho. Colocadas à votação, a acta número cinco foi aprovada por unanimidade e a acta número seis foi 

aprovada com vinte e sete votos a favor e uma abstenção.---------------------------------------------------------------------- 

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

------- Uma das missivas recebidas dizia respeito a uma solicitação da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

no sentido de a Assembleia proceder à nomeação de uma pessoa para fazer parte da referida comissão, substituindo 

o senhor Manuel Cruz, que pediu a sua exoneração.  

-------- O senhor Presidente da Assembleia questionou os senhores deputados sobre se se devia ou não fazer a 

nomeação no decorrer da sessão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira propôs que a nomeação fosse feita de imediato.-------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia interrompeu os trabalhos durante um breve período para que os senhores 

deputados acordassem numa pessoa para integrar a referida comissão.------------------------------------------- 

-------- Retomados os trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia questionou todos os grupos municipais sobre a 

pessoa proposta, o senhor Engenheiro Mário Martins, da freguesia de Santa Catarina, ligado a uma instituição de 

Solidariedade Social. Todos os grupos municipais se mostraram favoráveis a essa nomeação.  

-------- O senhor Engenheiro Mário Martins, estando presente na sala, aceitou a nomeação, uma vez que foi por 

unanimidade e agradeceu a confiança da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida interveio o senhor deputado Jorge Luís Oliveira, congratulando-se com a nomeação do senhor 

Engenheiro Mário Martins para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Solicitou depois que fossem lidas as 

respostas vindas do Ministério das Obras Públicas e da Secretaria de Estado das Obras Públicas. Depois mostrou-se 

de acordo com a não atribuição de subsídio à Comissão de Melhoramento de Vagos, afirmando que tem a ver com 

um processo antigo. Solicitou ao senhor Presidente da Assembleia que peça ao senhor Presidente da Câmara os 

documentos acerca deste processo. Questionou ainda se não seria melhor que a gestão do cemitério de Vagos fosse 

entregue à Junta de Freguesia. Alertou depois para a colocação de sinais de trânsito sem a devida regulamentação, o 

que os torna ineficazes e para a existência indevida de lugares de estacionamento para pessoa certa.--------------------



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

-------- O senhor Presidente da Assembleia procedeu de seguida à leitura da correspondência recebida do Ministério 

das Obras Públicas e da Secretaria de Estado das Obras Públicas.------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida interveio o senhor deputado Décio Cardoso, questionando a Câmara sobre o número de 

licenciamentos de exploração de inertes e de coimas decorrentes da exploração ilegal.------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a Câmara já contratou uma pessoa para elaborar um 

regulamento municipal de trânsito e que as questões são pertinentes para lhe serem colocadas. Quanto aos lugares 

de estacionamento para pessoa certa, afirmou serem situações transitórias. Quanto à exploração de inertes, 

distinguiu três situações, a exploração ilegal, o aproveitamento legal e a exploração legal. Acerca dos três locais 

referidos, afirmou que na Quinta da Mónica a movimentação de areias parou e o proprietário dos terrenos foi 

notificado. Quanto à exploração de inertes nos terrenos do Lombomeão, decorre de um projecto de reflorestação. 

No que respeita à zona de fronteira entre Vagos e Oliveira do Bairro, é uma área de Reserva Ecológica e o 

explorador dos inertes aproveita-se dessa situação para tentar fugir às coimas e ao embargo. A situação está à espera 

de resolução nos serviços do Ministério do Ambiente. Informou ainda que foram licenciados projectos de 

construção e de reflorestação, que dão origem a exploração ou a aproveitamento de inertes.----------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes pediu explicações para a existência de um saldo tão grande na tesouraria, 

apesar de se falar de pagamentos em atraso e para a saída e permanência de alguns funcionários municipais. 

Questionou ainda se a construção dos balneários da Praia da Vagueira é legal e se serviu para pagar uma factura a 

alguém. Finalmente, questionou sobre a situação da ligação do lugar de Condes a Rio Tinto.---------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a existência de saldos elevados se deve à impossibilidade 

humana de processar ordens de pagamento, já que durante os primeiros quatro meses os serviços da Câmara se 

adaptaram ao POCAL. Além disso registou-se a saída de duas funcionárias ligadas à contabilidade, de permeio com 

o período de férias. O critério na renovação ou na não de contratos prende-se com a legalidade dos mesmos. A 

reentrada de alguns funcionários deve-se à necessidade dos serviços e fez-se através de concursos. Quanto aos 

balneários da Praia da Vagueira, afirmou que estão legais, tendo sido aprovados pelo parecer do Gestor do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira. No que diz respeito à ligação de Condes a Rio Tinto, e depois de questionar 

especificamente qual a estrada, referiu que não se encontra fora de plano e que oportunamente será resolvida.  

-------- O senhor deputado Fernando Capela levantou o problema da Quinta da Mónica. Recordou que o lugar, que 

tinha virtudes arquitectónicas, agrícolas e naturais, foi transformado pela Cooperativa, e que agora, às escondidas da 

população, se tenta de novo adulterar aquele espaço. Afirmou não saber de quem é a responsabilidade, se dos 

responsáveis da Quinta, se da Cooperativa ou se da Santa Casa da Misericórdia, mas teme as alterações que se 

verificam, lembrando que, segundo o contrato de doação, os pobres de Vagos têm algo a dizer sobre a exploração 

do espaço. De seguida considerou que os deputados da oposição não deviam estar preocupados com a construção 

dos balneários da Praia da Vagueira, pois o que mais importa é o facto de as obras terem tido um fim e do espaço ter 

ganho muito com isso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que nem todas as movimentações na Quinta da Mónica foram 

negativas, pois houve uma limpeza do espaço e recolha do lixo. A Câmara actuou quando verificou movimentação 

de inertes e detectou a existência de construções a carecer de autorização, tendo a fiscalização avisado a Santa Casa 

da Misericórdia, que por sua vez contactaram os responsáveis, tendo estes reunido com os serviços camarários. A 

intenção anunciada é de adaptar os terrenos ao cultivo de morangos. Após este processo, o responsável, senhor 



Nelson Costa, vai efectuar o respectivo pedido de autorização, que será remetido aos serviços da Direcção Regional 

de Agricultura da Beira Litoral. Quanto à factura dos balneários da Praia da Vagueira, referiu que ela foi paga ao 

povo de Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Manuel Mourão questionou acerca da desactivação dos semáforos da Vagueira e da 

colocação dos sinais de STOP que, no seu entender, estão mal colocados e não facilitam o trânsito.-------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a situação causa problemas por ser nova. No entanto, a questão 

já foi colocada ao técnico, do qual se aguarda um parecer.--------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa questionou sobre o regulamento municipal da atribuição de subsídios e 

sobre o saneamento da Avenida João Grave.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que a proposta, elaborada por ele próprio na vigência do anterior 

executivo, foi submetida à apreciação da maioria das associações e a partidos políticos, nomeadamente ao Partido 

Socialista e ao Dr. Óscar Gaspar, que fez as observações tidas por convenientes. A fase de consulta já terminou, 

tendo depois sido consultados outros regulamentos do género publicados em Diário da República. Quanto à 

Avenida João Grave, referiu que no próprio dia foi aprovado em reunião do executivo o estudo prévio, e que na 

próxima semana será entregue o projecto, que já se encontra pronto.--------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Tony Almeida começou por afirmar que lamentava que a sessão da Assembleia não fosse 

transmitida em directo pela Rádio Voz de Vagos. De seguida deu os parabéns ao executivo pela colocação de 

receptáculos para recolha de lixos seleccionados na praia, afirmando no entanto que falta ainda um quarto 

receptáculo, para os lixos orgânicos, bem como a sensibilização, essencial para o sucesso desta medida. Alertou 

ainda para as deficiências na recolha do lixo que nem sempre se efectua com a regularidade necessária.  

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a Direcção de Programação da Rádio Voz de Vagos teve 

conhecimento da realização da Assembleia e como tal a questão deve ser-lhe colocada. Quanto à recolha de lixos, 

informou que o actual esquema tem vinte anos, com máquinas bastante usadas e com o mesmo número de 

funcionários, apesar da quantidade de lixo ter aumentado bastante. O problema foi colocado ao executivo, no 

sentido de renovar todo o processo ou de atribuir a concessão desse serviço. Assim, foi deliberado no próprio dia, 

em reunião de Câmara, abrir um concurso para estudo da optimização da recolha de resíduos sólidos e urbanos, 

adiando-se uma decisão para depois desse estudo. De qualquer maneira, e para suprir lacunas pontuais, a Câmara 

contratará uma empresa para recolhas em lugares e em momentos específicos.--------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques interveio para chamar a atenção para o estado das ruas da sua 

freguesia, bastante danificadas devido às obras de abastecimento de água. Chamou ainda a atenção para as escolas 

da sua freguesia, nomeadamente para a escola de Carvalhais e para o seu polidesportivo, que necessita de obras e 

para a necessidade de serviços de limpeza. Outra questão prende-se com a necessidade de máquinas e de pessoal 

para a freguesia. Finalmente, questionou sobre se intenção de duplicação do FEF se cumpre ou não.------------------- 

-------- Quanto às obras nas ruas da freguesia, informou que a empresa tem uma caução que prevê indemnização em 

caso de acidentes. Está porém a ser elaborado um concurso para alcatroamento da rua de Rines a Santo André, que 

adquirirá um carácter de avenida. No que respeita às obras nas escolas, referiu que a Câmara fez um levantamento 

das necessidades e que é difícil efectuar todas as obras durante o período de férias escolares, uma vez que também 

alguns dos funcionários da Câmara se encontram de férias. Quanto aos funcionários, referiu que as Juntas de 

Freguesia têm competência para, dentro das suas possibilidades, efectuar contratos recorrendo ao Centro de 

Emprego. Além disso, e no que respeita à transferência de funcionários para as Juntas de Freguesia, referiu que nem 



sempre os presidentes de junta fiscalizavam o seu trabalho, além de várias queixas de que não se faziam respeitar. 

Daí que a opção passa pela solicitação atempada dos funcionários camarários, por parte das Juntas. Quanto às 

máquinas informou que foi decidido no próprio dia, em reunião do executivo, abrir um concurso para as adquirir, 

em regime de “leasing”. No que respeita à duplicação do FEF, anunciou que ela se fará através da celebração de 

protocolos mas só quando a Câmara equilibrar a sua situação financeira.---------------------------------- 

-------- Interveio de seguida o senhor deputado José Luís Santos, questionando acerca de que obras da sua freguesia 

estavam incluídas em PIDDAC. Questionou ainda sobre os contentores solicitados para serem distribuídos pelas 

freguesias. Sobre as escolas, informou que há pequenas obras necessárias na sua freguesia, como o arranjo de um 

estore de uma janela e a colocação de uma carrada de areia, prometida pelo senhor vereador. No que respeita à 

fiscalização do serviço de funcionários, perguntou que fiscalização fazia um responsável que deixava os 

trabalhadores e voltava de carro para Vagos. Referiu ainda que na sua freguesia há estradas onde falta colocar 

alcatrão no rasgo feito para as obras de água. Voltou a recordar que as bermas na estrada que liga o centro da 

freguesia a Mesas têm de ser arranjadas. Finalmente, questionou acerca das redes do polidesportivo e da fixação das 

balizas, que continua por fazer e sobre o grande número de cães vadios.------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que não há obras previstas em PIDDAC para a freguesia de Santa 

Catarina, pois esse plano só contempla obras ligadas a organismos da Administração Central. Há somente um 

projecto, integrado no QCA III, que se refere ao arranjo urbanístico do centro, e ao qual teve de ser acrescentado o 

projecto de saneamento, que não estava ainda feito. Quanto à distribuição de contentores, informou que ela ainda 

não foi feita. Quanto às escolas, afirmou que o levantamento das necessidades está feito e que se chegará a Santa 

Catarina. Quanto às promessas feitas pelo senhor Vereador, afirmou que terá de ser ele a responder por elas. Quanto 

aos cães vadios, referiu que a Câmara recolheu recentemente quinze cães na Vagueira, encontrando-se o veterinário 

municipal a procurar uma empresa que se dedique à recolha de animais nas ruas. Quanto ao destino dos animais, 

afirmou que dos novos armazéns da Câmara fará parte um canil. Quanto ao alcatroamento das bermas, voltou a 

referir que a empresa responsável tem uma caução que prevê estas situações e que o trabalho vai sendo feito, dentro 

das possibilidades. Finalmente, e quanto à ausência de fiscalização por parte de alguns presidentes de Junta, afirmou 

não ser essa afirmação dirigida ao senhor deputado José Luís Santos.------------------------------------- 

-------- O senhor Vereador da Cultura, na sua intervenção, afirmou que a areia prometida seria colocada na semana 

seguinte, não o tendo sido entretanto por falta desse material. Afirmou ainda que agendará uma reunião com as 

docentes da escola do Primeiro Ciclo de Santa Catarina, com a Educadora de Infância e com o senhor Presidente da 

Câmara para resolver em definitivo os problemas. Acerca do polidesportivo, afirmou que este já tem vários anos e 

que nunca a segurança das balizas foi questionada. No entanto, já foram dadas ordens para se proceder a uma 

melhor fixação das balizas e para colocar uma rede mais alta.----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Vieira referiu que se deve dar mais atenção ao lixo pois surgem situações que 

considerou degradantes, como a de se ver um vereador recolher lixo. De seguida abordou a situação das escolas da 

sua freguesia, com problemas diversos e a falta de abrigos nas paragens de autocarros. Abordou também a 

continuação da extracção ilegal de inertes e das medidas tomadas para resolver, questionando acerca da situação do 

regulamento aprovado na Assembleia de vinte e dois de Fevereiro e se existe na Câmara um funcionário que possa 

actuar com maior celeridade. Abordou a questão da rotunda entre Fontão e Carregosa, considerando que o Inverno 

vai agravar a situação, bem como a questão da curva sita na estrada entre Lavandeira e Sosa, onde se dão acidentes 

frequentes. Sobre as máquinas, questionou se, caso haja uma distribuição, a sua freguesia terá direito a alguma. 



Finalmente, colocou a questão dos palcos e do dinheiro atribuído às comissões de festas para o seu aluguer, 

considerando benéfico que se mandem fazer novos palcos, em vez de dar sempre dinheiro para o seu aluguer.------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que os camiões de recolha do lixo estão velhos e avariam com 

frequência, o que já obrigou a Câmara a contratar serviços privados. Quanto à situação da escola de Sosa, afirmou 

que contactou com a professora e que só ficaram a faltar terraplenar poucos metros quadrados do recreio. No que 

respeita aos inertes afirmou que a fiscalização de onze freguesias por parte de somente onze fiscais é difícil, mas os 

serviços de fiscalização serão melhorados pela aquisição de viaturas ligeiras. No entanto em caso de necessidade 

convidou o senhor Presidente da Junta a contactar a Câmara ou mesmo a sua pessoa. Quanto ao Regulamento, 

recordou que só abrange quem estiver dentro da legalidade, ou seja, quem tiver licença para exploração de inertes. 

Quanto à rotunda, informou que foi deliberado no próprio dia, em reunião de executivo, abrir o concurso para a sua 

construção a partir da semana seguinte. Referiu que tudo foi feito a seu tempo e que a demora se deve à inexistência 

de projecto aquando da entrada do novo executivo. Quanto à curva da Lavandeira, referiu que a Câmara fez 

intervenções, tal como na curva da Costa Nova, não podendo no entanto evitar o excesso de velocidade e os 

descuidos dos condutores. No que respeita à distribuição de máquinas, afirmou que, uma vez que não haverá uma 

distribuição de funcionários pelas freguesias, também as máquinas não serão distribuídas de forma permanente. 

Quanto ao palco, afirmou que os que são pertença da Câmara não satisfaziam todas as exigências técnicas; além do 

mais, a devolução do palco nem sempre se fazia nas melhores condições. A sua montagem e transporte obrigavam a 

um grande esforço por parte dos serviços camarários. Assim, o executivo decidiu atribuir um valor para que cada 

comissão de festas alugue o seu palco.---------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vereador da Cultura afirmou que durante o actual mandato só foram solicitadas duas intervenções 

no parque escolar da freguesia de Sosa, nomeadamente no Jardim-de-infância de Sosa e Escola do Primeiro Ciclo 

de Sosa. Quanto à limpeza, estava apenas referenciado o caso da Escola do Primeiro Ciclo de Sosa, tendo entrado 

no dia onze de Setembro, endereçado pelo Agrupamento de Escolas Vagos Norte, um pedido datado do dia anterior, 

para limpeza do recinto das escolas do Boco e da Lavandeira e que já foi satisfeito. Quanto à disponibilidade da 

máquina para arranjo do recreio da Escola do Primeiro Ciclo de Sosa, recordou que o senhor deputado Fernando 

Vieira, durante o mês de Agosto, através de uma conversa telefónica, disponibilizou dois funcionários e uma 

máquina, não tendo o serviço sido feito por não haver saibro disponível. No entanto a Câmara está a tentar 

solucionar o problema. Outros pedidos foram feitos por parte da Presidente da Associação de Pais e alguns já foram 

atendidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida interveio o senhor deputado Décio Cardoso afirmando que, acerca da exploração de inertes, deve 

a Câmara actuar no sentido de moralizar, pois se as explorações estão licenciadas não é necessário efectuar o 

trabalho pela calada da noite. Afirmou ainda que o facto de não se atribuir a duplicação do FEF e de não se 

destacarem funcionários para as freguesias limita o seu funcionamento e promove o caciquismo e o compadrio, pois 

a Câmara só faz a quem quiser fazer.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido manifestou a sua indignação por ter sido proferido que “o senhor 

Presidente da Câmara não sabia onde era Sosa”, afirmando que, pelas suas intervenções, alguns presidentes de junta 

não sabem onde fica Vagos, uma vez que ocupam o espaço e o tempo de um órgão deliberativo, que é a Assembleia 

a resolver pequenos problemas que devem ser resolvidos nas reuniões semanais com o executivo. Referiu ainda que 

não compreendia a questão dos balneários da Praia da Vagueira, pois são um bem que fazia falta, considerando 

positiva a sua edificação. Finalmente questionou sobre a forma de resolver a questão dos cavalos na Vagueira.-------



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

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno manifestou a sua indignação pelas críticas formulados pela bancada do 

CDS-PP, perguntando qual a razão para que durante oito anos considerassem estar tudo bem e agora considerarem 

estar tudo mal. Referiu ainda que nunca foi à Câmara fazer pedidos para resolver situações que a sua Junta podia 

resolver facilmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Vieira afirmou não estar alheio das situações do parque escolar da sua 

freguesia, devolvendo essas afirmações ao senhor Vereador da Cultura e afirmando que, caso seja necessário, 

reenvia os pedidos já feitos. Quanto à disponibilidade de funcionários, afirmou ser mais difícil no caso da sua 

freguesia do que no caso da Câmara, uma vez que o número de funcionários é menor.------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara recordou que têm sido levantados autos de contra ordenação a situações de 

extracção ilegal de inertes mas que a maior parte do concelho faz parte da Reserva Ecológica e da Reserva Agrícola 

e a autoridade competente para actuar nessas áreas não o tem feito, apesar das solicitações da Câmara. Recordou 

ainda que há projectos aprovados que permitem aproveitamento de inertes e que foram fiscalizados. Quanto ao FEF, 

recordou que anunciou que as mesmas verbas serão atribuídas através da celebração de protocolos para que a 

Câmara, se assim o entender, possa fiscalizar a execução desses protocolos. Quanto à deslocação de funcionários, 

recordou que ela não está impedida, só que quando acontecer será devidamente fiscalizada pelos respectivos chefes 

de secção. Quanto à questão dos cavalos referiu que a situação foi denunciada à Direcção Regional do Ambiente, 

não podendo a Câmara tomar outras atitudes, afirmando o dono dos animais que tem uma licença passada 

anteriormente pela APA.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ACTIVIDADE DA CÂMARA --------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara, que procedeu à leitura 

de uma comunicação escrita sobre a actividade da Câmara no período de vinte e cinco de Junho a onze de Setembro 

de dois mil e dois e sobre a situação financeira da Câmara à data de 10 de Setembro.------------------------- 

-------- Interveio o senhor deputado Décio Cardoso, questionando acerca das razões de não ter sido atribuído um 

subsídio ao clube da Carregosa, que tem feito um trabalho que considera meritório, mesmo colocando a hipótese de 

esse pedido não ter sido feito oficialmente. Questionou ainda acerca da existência de um regulamento municipal de 

atribuição de subsídios. 

-------- O senhor Presidente da Câmara remeteu a resposta acerca do regulamento para as suas afirmações anteriores. 

Quanto à atribuição de subsídios ao clube da Carregosa, referiu que só se atribuem subsídios após ser dado a 

conhecer um Plano de Actividades e um Orçamento, algo que esse clube ainda não fez.------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes questionou para que zona de Santa Catarina havia sido adjudicado um 

projecto de electrificação. Esclarecido pelo senhor Presidente da Câmara, concluiu que não era nessa freguesia. 

Questionou ainda se o projecto de saneamento prevê toda a área da freguesia.---------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que o projecto contempla o centro e as ruas principais da freguesia.- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira abordou a notícia que referia que a ponte da Vagueira não oferecia 

condições à passagem normal do tráfego. Manifestou depois a sua alegria por se prever que o regulamento de 

atribuição de subsídios seja discutida na próxima sessão da Assembleia. Abordou de seguida a questão da 

demolição de edifícios em ruína, recordando que apesar de ter sido feito o levantamento, na freguesia de Vagos só 

foi demolido um edifício, e pelo seu proprietário, havendo outros a ameaçar a segurança dos cidadãos. Solicitou 



ainda um esclarecimento, tendo em conta uma decisão tomada em reunião do executivo de vinte e oito de Junho, 

acerca da suspensão da construção dos Paços do Concelho, desejando saber se foi dado seguimento, em tempo 

oportuno, à decisão da Assembleia Municipal. Quanto ao trânsito, referiu que após estar pronto o trabalho do 

técnico deve ser a Câmara, nas suas competências, e ouvida a Comissão de Trânsito, a tomar as decisões. A 

concluir, abordou os termos do acordo alcançado entre a Câmara e o senhor José Arlindo, solicitando um 

esclarecimento claro acerca desta situação, pois afirmou ter ficado com a sensação de que este acordo encerra em si 

a possibilidade de onerar património municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia informou que tinha sido atingida a meia noite, pelo que 

questionou os senhores deputados sobre a continuação ou suspensão da Sessão.-------------------------------------------- 

-------- Não tendo havido objecções, foi dada continuidade aos trabalhos.---------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que devido à notícia acerca da ponte da Vagueira, e apesar do erro 

contido na notícia, foi decidido contratar uma empresa para inspeccionar as pontes das estradas municipais. Quanto 

à demolição de edifícios, afirmou ser o processo mais expedito nas freguesias rurais. No caso da vila de Vagos 

existe uma comissão, que deve despachar os processos, e que não tem tido oportunidade de reunir com a frequência 

desejada. Quanto à decisão incluída na acta de vinte de Junho, acerca da suspensão da construção dos Paços do 

Concelho, afirmou que no seguimento da decisão da Assembleia Municipal a Câmara tinha de acautelar os seus 

interesses. E fê-lo, após parecer do departamento de Obras e Urbanismo e do jurista, que defendeu que o contrato 

havia caducado. Quanto à Comissão de Trânsito, informou que ela tem funcionado, o que não invalida que o técnico 

seja consultado. No que respeita à situação do acordo com o senhor José Arlindo informou que existe um processo 

em tribunal no qual o senhor José Arlindo requer o pagamento de juros. A Câmara defende que a exploração do 

parque ao longo de todos estes anos permitiu extrair rendimentos, pelo que não haverá lugar a juros, além de estes 

serem requeridos indiferenciadamente do período em que o senhor José Arlindo foi gestor e proprietário do parque. 

O facto de estar registado que a Câmara dá lotes é indicativo, pois o credor pode, após condenação judicial, indicar 

vários bens para hipoteca. O que se pretende assim é resolver a situação; o senhor José Arlindo, arrematou os lotes 

por 180 mil contos, no que foi considerado um bom preço, e numa situação de compensação. As questões relativas 

aos juros, benfeitorias, lucros de exploração serão avaliadas no tribunal de Vagos.-----------------------------------------

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

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira voltou a referir-se à caducidade da adjudicação da construção dos 

Paços do Concelho, desejando que a situação fique completamente clara, pois a decisão da Assembleia, após 

proposta sua, foi tomada na convicção de que não haveria lugar a nenhuma indemnização, pois não havia ainda 

contrato assinado. Quanto à questão do acordo com o senhor José Arlindo, afirmou ter ainda dúvidas, ficando agora 

esclarecido que a Câmara assumiu que a dívida é superior a 250 mil contos. No entanto defende que se deve 

procurar um acordo sobre algo que não está a ser decidido nos tribunais e que são os créditos da Câmara, uma vez 

que o parque é bastante procurado e bastante elogiado pela sua qualidade.-------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que se for lido o texto do parecer, no que respeita à confrontação 

dos lucros de exploração com as benfeitorias, despesas e juros, se fala em apuramento judicial. E esse apuramento 

pode revelar zero. Não há reconhecimento de dívida, há apenas registo de entrada de 250 mil contos. No entanto o 

senhor José Arlindo já comunicou que não aceita o acordo. O entendimento da Câmara é que não haverá lugar a 

juros, pois os lucros de exploração devem cobrir esses valores. Assim a Câmara deseja conhecer com exactidão as 

contas entretanto apuradas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- PONTO DOIS – PLANO DE PORMENOR DO BAIRRO DA CORREDOURA ---------------------------- 

-------- O senhor Doutor João Rua, responsável pela equipa que elaborou o projecto do Plano de Pormenor do 

Bairro da Corredoura, explicou os princípios orientadores que conduziram à organização desse Plano. Nesse 

âmbito, considerou que a primeira preocupação era redesenhar a Praça existente no Bairro. A preocupação seguinte 

era de dar um novo aspecto à frente de edifícios fronteiros à Estrada Nacional 109 e tratar o interior do quarteirão, 

de forma a prever lugares de estacionamento e uma futura ligação, ao nível do solo, com a Praça do Município. 

Finalmente, existia a preocupação de intervir ao nível dos arruamentos e das vias, nomeadamente no espaço de 

estacionamento e dos passeios.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido considerou lamentável que tenha havido votos contra este Plano por 

parte de vereadores do CDS-PP, uma vez que ele foi feito em grande parte durante o mandato anterior. De seguida, 

questionou se não seria possível ter sido feita uma norma revogatória por quarteirões. Afirmou que se for demolido, 

no futuro, o quartel da Guarda Nacional Republicana deve, caso seja possível, ser assegurado que não se fará 

qualquer tipo de construção, para serem criados lugares de estacionamento. Considerou errada a discrepância entre 

as parcelas 46 e 47/48, no que respeita à profundidade de construção. Questionou acerca dos lugares de 

estacionamento, que considerou insuficientes para o número de habitações que se prevê vir a existir. E, para 

concluir, questionou sobre qual a razão para ser a Câmara a assegurar a construção do espaço interior da Praça, já 

que o Regulamento de Edificação e Urbanização obriga os construtores a ceder espaço físico à Câmara.--------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís questionou acerca da previsão de estacionamento subterrâneo, que não se 

encontra contemplada, desejando saber se essa opção foi substituída pelo parque entre os prédios. De seguida 

perguntou se está previsto o enquadramento viário do Bairro e se foram acauteladas as articulações com as vias 

existentes. Finalmente, questionou se poderiam existir decisões de alteração, a nível do número de pisos, 

nomeadamente na área da Praça da República, onde já existem edifícios de três andares. Podiam assim ser 

acauteladas vantagens para os Bombeiros Voluntários de Vagos, instituição de interesse público, que possuem um 

edifício nessa área, somente com dois pisos. Assim, o senhor deputado questiona se não seria possível permitir que 

no espaço do dito edifício ficassem previstos três pisos, mesmo que o último ficasse um pouco mais recuado.-------- 

-------- O senhor deputado António Nunes colocou a possibilidade de modificar o número de pisos dos edifícios 

contíguos ao Centro Comercial Narciso e ao Centro de Educação e Recreio. De seguida questionou se as parcelas 

previstas para a área do depósito de água estão de acordo com as regras de edificação e urbanização.------------------ 

-------- A senhora deputada Luísa Costa referiu que a aprovação do Plano reveste-se de especial interesse para o 

concelho. De seguida considerou existirem discrepâncias na proposta, no que se refere aos perfis, especificando o 

caso das parcelas 86, 87 e 88, bem como nos perfis já existentes, nomeadamente nas parcelas 2 e 5. Considerou que 

a diminuição de lugares de estacionamento é prejudicial e perguntou da possibilidade de construir parques de 

estacionamento, com lugares pagos e abertos ao público, nos novos edifícios a construir. Propôs o alinhamento dos 

lugares estacionamento da Praça, bem como o atenuar da descida dos edifícios contíguos ao Centro Comercial 

Narciso. Sobre as parcelas 86, 87 e 88, questionou sobre as razões que as faz estarem deslocadas da via principal, 

propondo que sejam alinhadas, o que permitiria a rentabilização do espaço onde se encontra edificado o depósito de 

água. Considerou ainda que a sua profundidade de construção não respeita o disposto nos regulamentos 

municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou que a sua bancada iria aprovar o Plano, apresentando algumas 

propostas de correcção. Propôs assim que se construa estacionamento subterrâneo na Praça e que a Câmara não 



edifique nem se desfaça da parcela 45. Quanto à parcela 44, propôs que seja reduzido o seu volume, afastando-se da 

via pública. Considerou ainda que a parcela 46 está desajustada das parcelas contíguas, ou seja, das parcelas 47, 48 

e 49. Afirmou ainda que o seu grupo parlamentar é favorável à construção do parque de estacionamento entre os 

prédios, bem como a uma futura ligação entre a Praça do Município e a Praça da Corredoura. Finalmente, propôs 

que, caso o quartel da Guarda Nacional Republicana seja deslocado da Praça da República, não se construa nada 

nesse sítio e se prolongue a referida praça.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís mostrou-se favorável à continuidade da Praça da República, caso seja 

transferido o quartel da Guarda Nacional Republicana. Pediu depois um esclarecimento acerca de um pequeno 

desenho, existente no Plano, nas traseiras da parcela 46, desejando saber se o objectivo é tapar a visibilidade da 

traseira dos outros edifícios. Considerou mesmo que o desenho proposto para a parcela 46 é mais justo, pois o seu 

proprietário cedeu terrenos para espaço público.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Doutor João Rua respondeu de seguida às questões colocadas. Afirmou que a questão do 

estacionamento foi discutida mas que o anterior executivo, por achar que não era oportuno ou não era viável, optou 

por não incluir estacionamento subterrâneo na praça. Referiu de seguida que irão existir problemas de 

estacionamento, no futuro. Quanto ao espaço da Praça, defendeu que deve ser livre, para usufruto público e não 

para estacionamento, que não seria atractivo. Quanto à parcela 46, informou que o objectivo era proporcionar o 

fecho visual de uma zona pouco agradável e compensar, ao mesmo tempo, a permuta de terrenos. Quanto à Praça da 

República, afirmou que a opção era de não mexer, nem no edifício dos Bombeiros, para não aumentar o número de 

habitações, nem nos edifícios contíguos ao Centro Comercial, pois o efeito visual não seria vantajoso. Mesmo a 

possibilidade de a prolongar, através da demolição do actual quartel da Guarda Nacional Republicana, parece 

errada, pois a Praça tem a sua especificidade. A questão das profundidades estarem em desacordo com os planos 

municipais não acarreta ilegalidades, pois só terão cabimento no caso específico deste plano e para essa parcela. 

Quanto ao espaço do depósito de água, defendeu que não deve ser ocupado futuramente. Daí o facto de as parcelas 

86, 87 e 88 estarem recuadas em relação à via pública. No que respeita à parcela 44 afirmou que o volume não será 

problema se a forma dos edifícios for agradável.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa voltou a questionar sobre a construção de estacionamento nos edifícios.--- 

-------- O senhor Doutor João Rua afirmou que todos os edifícios são obrigados a construir lugares de 

estacionamento, mas para uso dos moradores.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Fernando Capela lembrou que o Plano está a projectar o futuro de mais de uma década e 

que, como tal, o primeiro objectivo não está a ser cumprido, que é o de criar estacionamento. Questionou depois se 

a Assembleia podia fazer alterações ou se a única competência era aprovar ou reprovar o plano.--------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou um ponto de ordem na discussão, fazendo uma síntese do 

processo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques questionou sobre a possibilidade de serem feitas as alterações ou se a 

Assembleia se limita a votar o Plano.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Doutor João Rua afirmou que a Assembleia tem três possibilidades: aprovar, rejeitar ou aprovar 

impondo condições. Caso o Plano seja aprovado com condições, ele terá de ser novamente submetido às entidades 

competentes, processo que pode ser demorado se as mudanças forem profundas. 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido propôs que o Plano seja votado e, caso seja aprovado, se crie uma 

comissão para estudar soluções para o estacionamento.------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou que é importante votar o Plano, desde que o senhor Presidente da 

Câmara garanta que será encomendado um estudo sobre as soluções de estacionamento.--------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que onde não estão previstos pisos abaixo do solo não se construirá 

estacionamento subterrâneo. Onde estão previstas demolições, nos terrenos da Câmara, só se edificará se o 

executivo assim o entender e tiver disponibilidade financeira. Lembrou que este Plano de Pormenor tem de ser 

enquadrado no Plano de Urbanização, que prevê um espaço para estacionamento a sul. Por fim recordou que o 

Plano tem uma vigência de dez anos e será revisto ao fim de três anos. Por isso considerou que a Assembleia ou 

aprova o Plano ou o rejeita e indica as alterações, sendo certo que se o aprovar, terá de o rever nos próximos três 

anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Luísa Costa solicitou nesta altura a realização de um intervalo de cinco minutos para 

que se pudesse realizar uma reunião do grupo municipal do CDS-PP.------------------------------------------------------- 

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

-------- Retomados os trabalhos, a senhora deputada Luísa Costa afirmou que o grupo municipal do CDS-PP aprova 

o Plano desde que seja contemplado, na parcela 44, estacionamento público subterrâneo.----------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia perguntou à equipa técnica se essa condição se apresenta viável, tendo 

sido afirmado que o estacionamento previsto é o dos edifícios de habitação.------------------------------------------------ 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia colocou o Plano de Pormenor do Bairro da Corredoura à 

votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 


