
ACTA Nº 15 

Acta da Sessão Ordinária do dia 19 de Dezembro de 2003 

--------Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e três, pelas vinte horas e vinte e cinco 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 Sessão os seguintes deputados municipais: António 

Nunes, Carlos Costa Pereira, Cármina Furtado, José Luís Santos, Manuel Mourão, Maria Graça Gadelho, Rui 

Santos. Todos justificaram as suas faltas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O senhor deputado Manuel Mourão solicitou suspensão de mandato, pelo que foi substituído pelo senhor 

Silvino Corticeiro, que tomou posse; a senhora deputada Maria Graça Gadelho foi substituída pelo senhor António 

Vieira; o senhor deputado Rui Santos, que solicitou suspensão de mandato, foi substituído pelo senhor André Pinho, 

por indisponibilidade demonstrada pelo senhor Silvério Regalado. -------------------------------------------------- 

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

vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Simões, António Graça e Álvaro Rosa. --------------------------------------- 

-------- 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 Jorge Luís Oliveira referiu que na Sessão anterior não estava prevista a eleição dos 

membros para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco, tendo com alguma estupefacção lido na acta 

a recondução dos elementos anteriormente designados. Considerou que essa eleição foi feita de forma errada, já que 

a Assembleia deveria consultar previamente os cidadãos em causa, para indagar da sua vontade em continuar. 

Assim, não lhe foi possível respeitar o compromisso assumido com a senhora Dra. Ana Maria Vasconcelos de 

promover a sua substituição, uma vez que ela havia manifestado a sua indisponibilidade. ------------------------------- 

-------- Colocada à votação, foi a Acta número catorze aprovada com vinte votos a favor e um voto contra, do 

senhor deputado Jorge Luís Oliveira, que ditou para a acta a seguinte declaração de voto: “ votei contra a Acta da 

Sessão anterior por não concordar com o facto de terem sido reconduzidos os representantes desta Assembleia na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco, sem que este ponto estivesse agendado e, por essa razão, tal 

deliberação ter ocorrido sem consulta aos reconduzidos. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Hugo Jorge lembrou ao senhor deputado Jorge Luís Oliveira que a votação foi feita no 

fim do período de Antes da Ordem do Dia, já muito próximo da meia-noite, tendo o processo sido transparente e 

tendo havido participação de alguns deputados na discussão. ----------------------------------------------------------------- 

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

-------- Procedeu-se seguidamente à eleição de um novo membro para a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens em risco. Com o acordo das diversas bancadas, foi proposto o nome da senhora deputada Luísa Costa. ------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido alertou para a importância desse cargo, desejando um bom trabalho à 

senhora deputada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, apuraram-se vinte e dois votos a favor, um voto em branco e dois votos nulos. Assim, a 

senhora deputada Luísa Costa foi nomeada para pertencer à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco.- 



-------- O senhor deputado Joaquim Plácido retribuiu os votos de boas festas ao executivo e à mesa da Assembleia 

Municipal, endereçou votos de parabéns aos Bombeiros Voluntários pelo septuagésimo quinto aniversário e deu 

também os parabéns à Santa Casa da Misericórdia pelo serviço de acolhimento de Crianças e Jovens, cujo início se 

prevê para Janeiro. De seguida, abordou uma intervenção do senhor vereador Carlos Bento, que considerava que a 

desorganização dos serviços da autarquia faziam lembrar um Centro de Emprego ou uma IPSS. Essas palavras 

revelam falta de respeito para com a Câmara, para com os Centros de Emprego, tutelados por um ministro do CDS-

PP e para com as IPSS, não devendo as críticas envolver pessoas ou instituições que têm um papel importante no 

concelho. A terminar, questionou o senhor Presidente da Câmara acerca das verbas do PIDAC (Plano de 

Investimentos de Desenvolvimento da Administração Central) para regionalização e que podem ser aproveitadas em 

projectos camarários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvino Corticeiro alertou para os problemas de trânsito na Vagueira, durante os fins-de-

semana, e para a construção indiscriminada de acimentados em frente às habitações, que conduzem à acumulação 

das águas pluviais nas estradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira abordou a atribuição das verbas do PIDAC, que considerou ser uma 

desilusão, pois Vagos não vê novidades, o concelho vê algumas obras adiadas, mostrando que não têm influência 

junto do Governo. Considerou ser necessário alargar as vantagens para acesso ao abastecimento de água, propondo 

uma reunião entre representantes dos diversos Grupos municipais e o Executivo, de modo a organizar uma proposta 

conjunta. Quanto aos Julgados de Paz, referiu que já foi criado o que junta os concelhos de Mira, Montemor-o-

velho e Cantanhede, questionando se eventualmente Vagos se juntará a estes concelhos ou se formará outro 

Julgado. No que respeita à criação da Área Metropolitana, indagou acerca dos avanços, manifestando a 

disponibilidade do seu partido para, em conjunto com outras instituições, promover debates e discussões alargadas. 

Quanto ao “Beira Atlântico Parque”, questionou sobre o envolvimento da autarquia no projecto e sobre as mais 

valias que poderá trazer para Vagos, nomeadamente no que respeita a investimentos. Para terminar, endereçou os 

parabéns à Câmara pelo embelezamento das ruas na quadra natalícia, desejando a todos votos de boas festas. ------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade começou por endereçar a todos os presentes votos de boas festas. De 

seguida, questionou o senhor vereador do pelouro da Cultura sobre a distribuição da monografia de Vagos, que 

ainda não foi apresentada publicamente, mas que já está na posse de algumas pessoas. Perguntou, ainda, se 

considera a monografia uma peça estimável, catastrófica, do ponto de vista cultural, ou se as previsões de que é uma 

“banhada comercial” dada às empresas do concelho se confirmam. De seguida, comentou as afirmações do senhor 

Dr. João Rocha, antigo Presidente da Câmara, que considerou que existe um grande número de pessoas 

descontentes com a inércia do executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela endereçou em seu nome pessoal e em nome da bancada do PSD, votos 

de boas festas e um bom ano. Seguidamente, alertou para os problemas que o trânsito de pesados provoca, 

nomeadamente para chegar de Vagos a Aveiro, propondo que se estude como alternativa a obrigatoriedade de 

desviar os camiões para a estrada dos Cardais. Alertou ainda para o estado das vias na zona de S. Romão, Ouca e 

Carregosa, solicitando à Câmara que continue as suas intervenções de reparação, já que os estragos são inevitáveis. 

Endereçou de seguida os seus parabéns aos Bombeiros Voluntários de Vagos. Congratulou-se pelo sucesso do 

Serviço de Atendimento Prolongado, comentando também as afirmações do anterior Presidente da Câmara acerca 

deste assunto. O que é certo é que o serviço está a funcionar, é útil à população, e as obras do novo Centro de Saúde 



arrancarão em breve. Quanto às palavras do Dr. João Rocha, lembrou que ele é membro do partido e tem 

legitimidade para falar. Além disso, o PSD é um partido aberto, onde todos são livres de exprimir as suas opiniões. 

-------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção afirmando que, apesar dos contactos e dos pedidos 

junto das diversas entidades e ministros, o PIDAC não é o ideal. No entanto, e no que concerne a novas inscrições 

nesse Plano, nenhum concelho nacional deverá ter tido sucesso, já que o PIDAC de 2004 corresponde, quase 

inteiramente, ao PIDAC de 2003. Quanto à falta de peso político de Vagos ou do distrito de Aveiro, lembrou que as 

estruturas concelhias, distritais e nacionais do CDS-PP também têm responsabilidades. A Câmara apresentou 

propostas de investimentos para as onze IPSS do concelho e nenhum valor foi inscrito. E o ministro que tutela esta 

área é do CDS-PP. Daí que o problema não tem a ver com mais ou menos peso político, mas sim com a contenção 

imposta por este Governo. Quanto às dotações do Plano, elas são feitas globalmente, por cada ministério, para 

projectos que surjam, no decurso do ano, no nosso concelho. Referiu os projectos enquadrados no âmbito do 

Ministério da Agricultura, para protecção da floresta e combate a incêndios, que podem aumentar os valores 

investidos pelo Estado no concelho. A construção do IC1 é o maior investimento de sempre do Estado em Vagos e 

não tem participação autárquica. Mas essa participação terá de acontecer nas recuperações e nos restabelecimentos. 

Foi protocolado em Novembro, com a empresa concessionária da obra do IC1, a recuperação das vias cujo estrago 

se pode imputar a essa empresa. Além disso, Vagos já garantiu a construção da variante de Sosa, que corresponde a 

uma investimento superior a meio milhão de Euros. Assim, falar do PIDAC implica lembrar estes investimentos da 

Administração Central, como são o caso do IC1 e das obras no Areão. Para melhorar o trânsito na Praia da Vagueira 

estão previstas várias obras no Plano de Actividades para 2004. Para já, vão avançar obras no acesso norte à 

Vagueira, para desviar o trânsito do cruzamento da Ponte. Outra intervenção, que vai ter de esperar por ser onerosa 

e obrigar a procurar financiamentos, corresponde ao alargamento e beneficiação da Ponte do Areão e da sua ligação 

à Estrada Florestal 1, encontrando-se em execução o projecto do estudo prévio. Outra obra decisiva, que está a ser 

negociada pelas Câmaras de Ílhavo e Vagos, mas que terá de aguardar, será uma nova ponte entre a Costa Nova e a 

Vagueira. Quanto ao problema dos acimentados e águas pluviais, está em estudo prévio a beneficiação da Rua 

Principal da Gafanha da Boa Hora, que incluiu obras para drenagem das águas pluviais e passeios. Quanto a 

alterações ao Regulamento de Águas, referiu que prevê a ocorrência de uma reunião com os líderes dos grupos 

municipais para procura de um consenso em vários Regulamentos municipais. No que respeita aos Julgados de Paz, 

esclareceu que Vagos está desde o início envolvido na sua constituição. No entanto, a data limite para autorização 

de adesão pela Assembleia Municipal expirou, estando acertado com o senhor Secretário de Estado da Justiça que 

Vagos pode aderir a qualquer momento. Quanto à Área Metropolitana, foi estabelecido como prazo limite o dia 

trinta e um de Dezembro, imposto pelos líderes distritais do PSD e do PS, para quem quiser aderir. A partir daí 

avançam os concelhos interessados, sabendo-se já que essa futura Área não corresponderá a todo o distrito. Quanto 

ao “Beira Atlântico Parque”, projecto do executivo anterior, afirmou que não existe área de tamanho suficiente 

(cinquenta hectares em zona industrial) para implementação do Parque. Além disso, a autarquia teria de suportar 

vinte e cinco por cento dos custos (cerca de três milhões e setecentos e cinquenta mil Euros). Quanto à Monografia, 

remeteu a resposta para o senhor Vereador da Cultura. No que respeita às afirmações do senhor Dr. João Rocha, 

afirmou que se o senhor deputado “faz suas as afirmações, responder-lhe-ei; se não as faz suas, não respondo, pois 

estaria a responder ao Dr. João Rocha”. Quanto ao desvio de trânsito de pesados, no sentido sul/norte, para a estrada 

dos Cardais, referiu que o assunto será estudado. O protocolo de reparação das estradas estragadas já foi assinado, 



estando a ser feito o levantamento das vias que o consórcio irá reparar. Enquanto isso, os melhoramentos 

provisórios continuarão a ser feitos. ------------------------------------------- 

-------- O senhor Vereador da Cultura, Dr. Jorge Simões, informou que estava inicialmente previsto apresentar a 

Monografia no decurso do ano, mas que, após nova ponderação, foi decidido fazer essa apresentação integrada na 

segunda Feira do Livro. Estranhou no entanto a insistência do senhor deputado na apresentação de uma obra que 

considera de má qualidade. Ou então poderá ser “dor de cotovelo”, já que durante os oito anos de gestão do CDS-

PP não foi feita nenhuma monografia, nem sequer uma Bienal de Pintura. ------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade afirmou que o senhor Vereador da Cultura o desilude cada vez mais, pois 

não anda informado e diz coisas que nunca foram proferidas. Em relação à Bienal de Pintura, recordou que escreveu 

num jornal que não apoiava tal iniciativa, pois Vagos não tem sequer espaço para essa realização. Recordou ainda 

que foi publicado, no ano 2000, um livro onde dois historiadores se digladiam, e onde a história de Vagos é 

seriamente debatida. Em relação à Monografia, afirmou que não fez afirmações sobre a obra, somente uma 

pergunta. O Executivo deve assumir as suas responsabilidades culturais e, se encomendou uma obra, deve 

apresentá-la publicamente. Referiu que a actuação do senhor Vereador o desilude, pois considera-o responsável pela 

distribuição pelas escolas de uma obra que, em oitenta páginas, contém cento e sessenta erros de história local e 

nacional, o que constitui o maior “crime cultural” alguma vez feito em Vagos. Afirmou que a responsabilidade não 

é sua, é do Executivo e, como tal, o senhor Vereador deveria demitir-se. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira saudou a coragem do senhor Presidente da Câmara em reconhecer as 

dificuldades que Vagos tem em conseguir mais verbas do PIDAC e em reconhecer o que classifica como “ditadura 

das Finanças”. No que se refere às IPSS, afirmou que reconhece o trabalho do senhor Presidente da Câmara na 

apresentação e no apoio a candidaturas, junto do Ministério da Segurança Social, embora sem êxito. Quanto à falta 

de peso político, afirmou que o problema não é só de Vagos, mas de toda a região de Aveiro. --------- 

-------- O senhor deputado Silvino Corticeiro afirmou que até se realizarem as obras na Rua Principal da Vagueira o 

problema se vai agravar, pois continuam a ser feitos acimentados e continuam a ser tapadas valas. ------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que este executivo foi o que mais investiu em abertura de valas e em 

obras em pontões. Mas os problemas são vários: nos projectos de algumas obras não é dada informação sobre as 

valas ou então não são respeitados os limites. Além disso, muitas pessoas habituaram-se a fazer pequenas obras, 

como acimentados, sem solicitar os respectivos licenciamentos. E a própria fiscalização é dificultada pelo tamanho 

do concelho, pela falta de pessoal e de equipamento. É, pois, necessário inverter essas atitudes e ter uma acção 

pedagógica. Mesmo os deputados municipais devem preocupar-se em fiscalizar e informar a Câmara sobre situações 

irregulares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------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 sete de Setembro e quinze de Dezembro de dois mil e três, bem como a informação 

financeira à data de quinze de Dezembro de dois mil e três. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra em seguida o senhor Jorge Luís Oliveira, para referir a aprovação pela Câmara de dois 

regulamentos importantes na área social, actualmente em inquérito público, a saber, o Regulamento de Atribuição 



de Bolsas de Estudo e o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos. Mas a 

sua aplicabilidade é nula, sobretudo no segundo caso, pois que para ser aplicado o rendimento “per capita” do 

agregado não pode ultrapassar um décimo do salário mínimo. Espera-se, pois, que a Câmara reveja os citados 

regulamentos de modo a apoiar realmente os mais carenciados. -------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor Presidente da Câmara pediu ao senhor Jorge Luís para durante a fase de 

inquérito público fazer chegar à Câmara nota escrita sobre o assunto. ------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 2003 – TAXAS ------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara apresentou o tema em discussão, explicando as novas taxas decorrentes da 

nova lei, tendo a Câmara optado pelos valores máximos, no entanto mais baixos que os anteriores. -------------------- 

-------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Manangão, o qual se referiu ao facto das reavaliações de prédios 

antigos multiplicarem várias vezes o seu anterior valor. -------------------------------------------------------------- 

-------- Esclareceu o senhor Presidente da Câmara que a taxa se aplica sobre a avaliação anterior. --------------------- 

--------Colocado à votação, foi o ponto aprovado por maioria, sem nenhum voto contra, apenas com uma abstenção. 

-------- PONTO TRÊS – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 

DE 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara destacou a continuidade deste plano em relação ao anterior, com um esforço 

de o tornar mais rigoroso. Há um aumento deliberado de despesas correntes para evitar constrangimentos de 

pagamentos, uma redução de cerca de cinco milhões de euros e uma aproximação das receitas do ano 2003. Um 

plano que promove o desenvolvimento equilibrado no Concelho de Vagos e respeita os compromissos assumidos 

por este executivo, do qual se prevê a realização de mais de cinquenta por cento. ----------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o senhor deputado Joaquim Plácido apelou à bancada do CDS-PP para que não se reveja 

na declaração de voto dos vereadores da oposição. Perguntou também sobre a duplicação do FFF, que considerou 

inflacionada; sobre a segunda fase do estádio; sobre a venda de lotes na Praia; sobre as obras nas escolas e sobre os 

novos armazéns camarários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva perguntou quais os terrenos para venda a que o plano se refere; pediu também 

esclarecimentos sobre o aumento das despesas com pessoal, o qual lhe pareceu desajustado, e a que obras se 

referem os investimentos mencionados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa pediu esclarecimentos sobre a aquisição do antigo Externato de S. João, 

sobre o arrastamento da situação da Biblioteca Municipal, sobre obras de manutenção necessárias nas redes de 

saneamento de Vagos e Lombomeão. Sobre o Estádio Municipal perguntou se a Câmara Municipal está em 

condições de pagar os valores pendentes, porque não o fez ainda, e quais os valores indemnizatórios que a Câmara 

terá de suportar pelo atraso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por saudar a Câmara por ter remetido pela primeira vez o 

Plano e Orçamento em tempo útil, bem como pelo facto de ter começado a reduzir o valor do Orçamento, o qual 

começa a ser mais realista. Lamentou entretanto a falta de acolhimento às suas sugestões e manifestou surpresa pela 

falta de concordância entre as transferências previstas no Orçamento de Estado e as apresentadas. Classificou o 

presente documento como preguiçoso, despesista e adiado, que aumenta a despesa e corta o investimento. 

Perguntou para quando está prevista a implementação do POCAL. Pediu a clarificação do reforço das verbas a 

transferir para as freguesias. Sobre a forma de endividamento prevista, perguntou se se trata ainda de uma tranche 



do endividamento já aprovada. Disse esperar que os subsídios previstos às colectividades sejam atribuídos segundo 

o regulamento aprovado, e considerou miseráveis as verbas destinadas às pré-escolas e ensino básico. Indagou sobre 

o fim a que se destinam as verbas previstas para as IPSS e para o Estádio Municipal. Referiu-se ainda a várias obras 

adiadas. Considerou finalmente o orçamento mais para 2005 que para 2004. ------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques referiu-se ao facto de terem sido retiradas do Plano algumas obras 

solicitadas para a sua freguesia: parque de lazer do Vale, passeio da rua Direita de Carvalhais e redução das verbas 

para alcatroamentos e águas pluviais. Protestou ainda por não terem sido ouvidos os Presidentes de Junta, como era 

costume, para a elaboração do Plano de Actividades. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela dirigiu-se ao senhor Presidente da Junta de Ponte de Vagos, dizendo 

que nunca como agora se fizeram tantas obras em Ponte de Vagos. Elogiou também o trabalho de análise feito pelo 

Partido Socialista aos documentos em apreciação. Classificou o Plano de Actividades como um projecto de um 

Presidente que conhece o Concelho, destacando os eixos rodoviários e os arranjos nas freguesias entre todas as 

obras que estão a surgir por todo o lado, identificando este plano com o programa eleitoral deste executivo. --------- 

-------- O senhor deputado Fernando Vieira lamentou a pobreza dos equipamentos das nossas escolas e pré-escolas. 

Considerou que praticamente só vê obras na sua freguesia para 2005, e que há bastantes obras por acabar ou mal 

acabadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Rua referiu-se ao senhor Manuel Orlando Marques dizendo que existem 

bastantes obras na Ponte de Vagos, mais agora que no mandato anterior. --------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques considerou que os autarcas devem estar insatisfeitos e reclamar obras, 

mas que estamos agora muito melhor que antes, com o fundo de maneio que existe. ------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Vieira afirmou que as freguesias no anterior mandato não eram todas tratadas 

por igual, dando o exemplo da presidente da Junta de Freguesia de Santo André, que sempre teve dificuldades em 

obter aquilo que pedia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No uso da palavra, o senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer que as afirmações relativas às 

declarações de voto dos vereadores da oposição não deviam confundir a posição do senhor vereador Carlos Bento 

com a dos senhores vereadores Paulo Neta e Álvaro Rosa, as quais eram diferentes, apesar do sentido de voto ser a 

mesma, as críticas apontadas pelo senhor Joaquim Plácido só se dirigem ao primeiro. Relativamente à duplicação do 

FFF não está inflacionada, mas traz somada a verba para passeios. Quanto ao Estádio afirmou que teria sempre de 

haver uma nova empreitada devido aos trabalhos a mais, e rejeitou a possibilidade de ter em Vagos a estagiar uma 

equipa do Europeu. Os lotes para venda na Praia localizam-se junto ao rio. Relativamente às escolas, disse que se 

vão procurar financiamentos alternativos. Sobre os novos armazéns, disse que estavam a ser projectados para a 

Zona Industrial, mas uma empresa pretende utilizar os lotes em causa para alargamento das suas instalações pelo 

que a Câmara os cede e vai procurar implantá-los na Quinta da Mónica, havendo já um acordo verbal com a Santa 

Casa da Misericórdia de Ovar, proprietária do terreno. Relativamente aos lotes para venda, respondeu ao senhor 

Vítor Silva que são os mesmos já anteriormente previstos. Sobre o aumento de despesas com pessoal, disse que 

decorrem do ajustamento das carreiras, e que o pessoal até tem diminuído. Sobre o Externato de S. João, fez o 

historial das negociações, concluindo que não interessava à Câmara a cedência precária, mas sim a aquisição 

definitiva. Afirmou também o senhor Presidente que vai a concurso em Janeiro a obra da Biblioteca Pública. Quanto 

ao saneamento de Lombomeão e Vagos, explicou a necessidade de obras de adaptação do fornecimento de águas, 



estando a presente verba inscrita por falta de projecto. No que respeita às críticas endereçadas pelo senhor deputado 

Jorge Luís Oliveira, explicou que, quanto às Despesas e Receitas correntes o presente Orçamento assenta num 

crescimento previsto das receitas correntes, que dêem cobertura ao pagamento da despesa corrente, não só contraída 

no ano 2004, mas também aquela contraída anteriormente. Em cada ano tem-se verificado que a afectação de 

dotações orçamentais à dívida atrasada, tem impossibilitado que a dívida do próprio ano seja liquidada no ritmo 

desejado. Daí que por vezes aconteça existir dinheiro na tesouraria mas não poderem ser pagos subsídios ou dívidas, 

pois não há dotação orçamental. Assim, este Orçamento representa um esforço para pagar mais atempadamente a 

dívida já contraída e a contrair no próximo ano. Daí o aumento das dotações da despesa corrente. No entanto, não 

basta prever despesas correntes à medida das necessidades. Elas têm de ser suportadas por receitas correntes, cuja 

previsão está limitada ao cumprimento de regras, no que diz respeito a impostos e às taxas. Regras essas que são 

definidas em função de receitas cobradas em anos anteriores. E são estes limites que justificam, em 2002 e já em 

2003, que a cobrança de receitas correntes tenha ultrapassado os montantes previstos. É este aumento da cobrança 

corrente verificado que permite o aumento previsto da receita para 2004. Relativamente ao caso concreto da Sisa e 

da Contribuição Autárquica, como impostos directos que são, independentemente da reforma de tributação do 

património em curso, a sua previsão está limitada a montantes máximos por aplicação das referidas regras legais. E 

é da sua aplicação que resulta o valor orçamentado. Segundo o POCAL, não se inscrevem valores arbitrários, mas 

sim as receitas que foram apuradas no ano anterior, tendo sido inscritos os valores máximos. Relativamente às 

Despesas com Pessoal, o seu aumento desde 2002 explica-se em larga medida por uma razão técnica: a partir de 

2003 entrou em vigor o novo classificador económico de despesas e receitas aplicado a toda a administração 

pública, instituído pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que determina que as Despesas com Pessoal 

em regime de tarefa ou avença são consideradas custos com pessoal e contabilizadas na rubrica 01.01.07, ao 

contrário de anteriormente que eram consideradas aquisições de serviços. Assim, a comparação correcta das 

rubricas de Despesa com Pessoal no ano de 2002 com os anos seguintes tem de ter em conta este ajustamento. E são 

as seguintes as taxas de crescimento previstas: de 2002 para 2003, não é 6,1% mas 5,6%; de 2003 para 2004, 3%; 

de 2002 para 2004, 0,6% e não 16,2%. No que diz respeito à verba de 1.141.696 Euros, prevista para a utilização de 

empréstimos, esta divide-se em duas parcelas, correspondentes à verba por utilizar do empréstimo contraído em 

2002 e ao empréstimo contratado no presente ano. Do empréstimo de 2002 estão 641.646 Euros por utilizar e de 

2003, 500.000 Euros. O valor de 2.000 Euros de dividendos a receber, por lapso, foi considerado na rubrica 

«Empresas Públicas municipais e intermunicipais», quando devia ter sido considerado na rubrica «Empresas 

Públicas», pois o valor refere-se a dividendos da empresa ERSUC, SA, na qual a Câmara de Vagos detém 0,88% do 

capital social. O seu registo será efectuado na rubrica correcta. Outras transferências correntes a receber são as 

rubricas 06.03.01.99, de 500.000 Euros, destinada à finalidade do montante das outras transferências a receber, 

excluindo três fundos recebidos da Administração Central. Importa reverificar que nos últimos anos o valor das 

Despesas de Capital superou as Receitas de Capital, o que significa que o valor das Despesas de Capital é 

financiado pelas Receitas Correntes, onde certamente a rubrica 06.03..01.99 assume importância. Quando as 

Receitas Correntes são superiores à Despesa Corrente, financiam também Despesas de Capital. Assim, nem tudo o 

que é Despesa Corrente é absorvido pelas Receitas Correntes. Quanto às Transferências do Orçamento de Estado, 

deve ter-se em conta que aquando da elaboração do presente Orçamento os únicos valores conhecidos dos fundos a 

transferir para os municípios eram os que constam da proposta de Orçamento de Estado. Quanto a outros montantes 



a receber do Estado, nomeadamente o que se inclui na rubrica 10.03.01.99, dos protocolos com a Administração 

central, discrimina-se em: acesso norte à Praia da Vagueira, 90.000 Euros, 54.000 Euros de participação; rotundas 

dos Covão do Lobo e Carregosa, 91.950 Euros, 65.000 Euros de participação; quatro projectos de iluminação 

pública em Estradas Municipais, 240.000 Euros, 120.000 Euros de participação; candidatura ao PRODEP, 20.000 

Euros, 13 Euros de participação. Referiu ainda que é necessário mudar de rumo e não de Governo. Quanto ao 

inventário, ele está adjudicado, mas é difícil prever a data de conclusão, embora esteja previsto um ano para a sua 

execução, pois a própria Câmara terá de recolher informações algo complicadas de obter. Quanto às verbas para as 

IPSS, elas não foram ainda direccionadas, o que será feito em reunião com representantes dessas instituições. 

Quanto ao valor de 250.000 Euros para o Estádio, correspondem à segunda fase. Quanto a obras adiadas, elas serão 

inscritas quando os projectos estiverem concluídos, o que por vezes é demorado, por razões externas à Câmara. 

Referiu, de seguida, que na freguesia de Ponte de Vagos, no ano de 2003, foram investidos mais de 500.000 Euros, 

sendo normal verificar-se uma diminuição no ano de 2004. Além disso, há outras rubricas no Plano, além das 

estradas, como a iluminação e escolas. No início deste mandato foi solicitado um rol de obras para quatro anos, não 

guardando esta Câmara para o fim para as executar. E recordou que há um ano atrás havia prometido que os 

alcatroamentos das ruas de Ponte de Vagos seriam feitos em 2003, o que se verificou, pelo que o senhor Presidente 

da Junta deveria agradecer publicamente. Não há nenhuma razão por isso para falar em ditadura, pois em dois anos 

a freguesia ficou transformada e vai continuar a receber investimentos. No entanto, é necessário equilibrar os 

investimentos nas várias freguesias do concelho. Quanto à fiscalização, referiu que ela funciona e que foi efectuado 

um contrato precisamente por se reconhecerem falhas na fiscalização municipal. Realizado o controle, e sendo 

detectados erros, seguem-se as regras decorrentes da legislação, de modo a responsabilizar quem quer que os tenha 

cometido. Os presidentes de junta têm aqui um papel decisivo, no apoio aos fiscais, de modo a que seja verificada a 

obra e a área envolvente. -------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques referiu que nem todas as ruas previstas no Plano de Actividades para o 

ano de 2003 estavam alcatroadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que só quatro ruas ficaram por fazer, ao passo que foram 

alcatroadas seis. Afirmou ainda que as solicitações do senhor Presidente da Junta de Ponte de Vagos dizem respeito 

a toda a freguesia, o que mostra que nos oito anos de gestão do CDS-PP nenhuma estrada foi alcatroada. ------------ 

-------- Realizada a votação, foi o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2004 aprovado sem 

nenhum voto contra, com quinze votos a favor e doze abstenções. ------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Fernando Capela proferiu, de seguida, a seguinte declaração de voto: “É evidente que a 

votação do Plano de Actividades vale o que vale e eu quero aqui exprimir o meu apreço pela coragem do Presidente 

de Junta de Calvão. É coerente. O documento contém tudo; traça o caminho, o projecto deste concelho. Eu 

compreendo os deputados municipais do CDS-PP. Não compreendo alguns Presidentes de Junta do CDS-PP. Penso 

que eles não querem obras nas suas freguesias. Penso que este Plano, que tem aqui imenso trabalho, que contempla 

todas as freguesias deste concelho, os grandes eixos estruturantes, o grande desenvolvimento para o nosso concelho, 

não é desejado por eles. Está provado. Provaram-no aqui hoje e provaram o ano passado que não o querem. 

Poderemos pensar também em não lhe darmos a duplicação do FEF. Poderá ser uma situação que vamos estudar 

para o ano, uma vez que eles não querem obras. Poderá ser uma situação que o PSD, a bancada do PSD e o 

Executivo camarário irão pensar para o próximo ano. Eles não querem obras, então vamos passar a não lhas dar.”-- 



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

intervenção do público, não tendo havido qualquer inscrição por parte do público presente. ----------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


