
ACTA Nº 21 

Acta da Sessão Ordinária do dia 19 de Dezembro de 2008 

-------- Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor 

Jorge Domingues Camarneiro, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão e pelo senhor 

Óscar Lopes Francisco, respectivamente primeiro e segundo secretários. ---------------------------------------------------- 

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

Vasconcelos, substituída pelo senhor Leandro Lourenço, Elisabete Pequeno, substituída pelo senhor Paulo 

Alexandre Santos, Hugo Ribeiro Jorge, José Gonçalo Regalado, substituído pela senhora Sílvia Santos, Mário 

Tarenta, substituído pelo senhor Bruno Julião, Manuel Bogalho, substituído pelo senhor Manuel Nogueira e Maria 

Helena Marques, substituída pelo senhor Albano Gonçalves. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Carlos 

Neves, Albina Rocha, Fernando Capela, Marco Domingues e Vítor Santos. ------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão e votação a acta da Sessão ordinária de vinte de seis 

de Setembro de dois mil e oito e a acta da Sessão extraordinária de doze de Novembro de dois mil e oito. ------------- 

-------- Realizada a votação, as actas foram aprovadas com duas abstenções. ------------------------------------------------ 

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

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

----------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por informar os deputados que já tinham sido realizadas duas 

sessões da Assembleia da CIRA, e que esta passaria a ser denominada de “Região de Aveiro”: a primeira sessão foi 

a da tomada de posse e a segunda sessão serviu para aprovação do orçamento para 2009. Aproveitou para elogiar a 

iluminação de Natal, que considerou estar muito bonita, dando os parabéns à Câmara pelo facto. Questionando o 

executivo sobre o andamento da Zona Industrial do Fontão, que terá grande impacto para o concelho de Vagos. ------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro alertou para os perigos na estrada de Santa Catarina, com postes 

localizados no alcatrão, considerando ser uma estrada propícia a velocidades elevadas e a acidentes, solicitando a 

intervenção do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado André Pinho esclareceu algumas afirmações que tinham surgido na comunicação social, 

sobre a realização do evento “ Miss Vagos 2008”, nomeadamente no aspecto da não contribuição e do não interesse 

na realização do evento por parte da Câmara Municipal de Vagos. Aproveitou ainda para dar os parabéns à equipa 

de Calvão, vencedora do concurso “Os Sabichões”. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Bruno Julião informou que o filme “A Caça”, do realizador Manoel de Oliveira, foi 

gravado em Vagos, lançando a sugestão ao pelouro da cultura para que se convidasse o realizador para uma sessão 

pública de agradecimento por ter passado por terras de Vagos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Graça Gadelho convidou todos os deputados a passarem junto à escadaria da Igreja de 

Santo André para visitarem o presépio. Agradeceu a quem lutou e trabalhou para a implementação deste projecto, 

em especial à Junta de Freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que já foi acertado o contrato-promessa de compra e venda dos 

terrenos com a empresa Plafesa, tendo já sido efectuada a escritura parcial dos mesmos, que perfazem 5 hectares. 

Além disso, o projecto industrial da empresa já foi devidamente licenciado pela Direcção Regional de Economia do 



Centro. Está também pronta uma proposta de Plano de Pormenor para aquele sector, denominada Plano de Pormenor 

do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, que se encontra em análise. Está também prevista a elaboração de mais 

dois Planos de Pormenor, um para o sector B e outro para o sector F, pois encontram-se a decorrer negociações com 

mais algumas empresas. Sobre o Parque Empresarial informou ainda que a Mais Vagos se encontra a analisar duas 

propostas, uma da Universidade de Aveiro e a outra de Augusto Mateus e Associados, para o desenvolvimento de 

um projecto para todo o Parque Empresarial, que inclui, entre outros, o plano geral de urbanização, o 

desenvolvimento industrial polinucleado e o plano de negócio e gestão do próprio parque. Em relação à estrada da 

Santa Catarina, revelou que já foi solicitado à EDP a remoção dos postes, mesmo antes de a estrada ter sido 

alcatroada. Está ainda a ser ponderada a colocação de passadeiras elevadas e que os trâmites do concurso para 

pintura da via estão a ser seguidos, acreditando que os problemas de velocidade e segurança possam ser resolvidos 

com estas intervenções. Relativamente ao evento “Miss Vagos 2008” afirmou que a Câmara Municipal não 

contribuiu e não manifestou interesse porque não lhe tinha sido solicitado. Em resposta à sugestão do senhor 

deputado Bruno Julião, revelou que já está previsto um voto de louvor e apreço a Manoel de Oliveira pela sua 

carreira e pelos seus cem anos de vida, destacando-se o filme “A Caça”, rodado em Vagos com munícipes de Vagos. 

Para assinalar esta efeméride está previsto, na semana cultural, convidar o cineasta e projectar o filme “A Caça”, 

para que todos os munícipes de Vagos o possam apreciar. Por fim chamou a atenção para o concurso de árvores de 

natal que enfeitam a Praça do Município, agradecendo a todas as escolas e aos professores os excelentes trabalhos 

apresentados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Joaquim Pires Plácido demonstrou alguma indignação pelo facto de algumas das questões 

feitas por ele há cerca de um ano, quando esteve presente na última sessão da Assembleia, antes da suspensão de 

mandato, ainda estarem sem resposta, voltando a questionar o Executivo sobre as mesmas questões: o mau estado do 

varandim da ponte da Vagueira, a proposta para protecção/decoração das ETAR, afirmando que a praia da Vagueira 

merecia que pelo menos estas questões fossem resolvidas. Por último questionou novamente o Executivo sobre o 

que estava a ser feito em relação às vendas ambulantes junto às bombas de gasolina, e sobre o barco que estava 

prometido para a rotunda na entrada da praia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara confirmou que a obra do varandim da ponte da Vagueira faz parte de uma 

empreitada que a ser lançada em breve, revelando que o projecto está a ser efectuado pela empresa que realizou a 

fiscalização. Quando à decoração/protecção das ETAR, reconheceu que ainda não foi tratada. Relativamente ao 

barco, informou que este já se encontra nos armazéns da Câmara Municipal, estando apenas  

à espera que um mestre em pinturas de barcos moliceiros esteja disponível para o reparar e pintar. Quanto à venda 

ambulante, informou que estão a correr os termos da alteração ao Regulamento para a proibição absoluta da venda 

ambulante na Vagueira e no Areão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 

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

MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALINEA e) DO PONTO 1 do ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira e actividade municipal, 

no período compreendido entre vinte e três de Setembro e quinze de Dezembro de dois mil e oito, destacando o 

envio da carta final da Reserva Ecológica Nacional do município, para a respectiva comissão nacional, para 

posterior ratificação e publicação em Conselho de Ministros. Destacou ainda alguns pontos que não se encontravam 



na informação, entre os quais o voto de louvor ao realizador Manoel de Oliveira, e a outorga do plano territorial de 

desenvolvimento. Deu ainda nota do estado das candidaturas aos fundos comunitários, afirmando que até Janeiro de 

2009 iam ser apresentadas candidaturas no valor de 50 milhões de euros, abrangendo vários eixos. Transmitiu que o 

município tinha apresentado, ao Ministério da Educação, uma contra-proposta para transferência de competências, 

ficando a Câmara à espera da resposta. Informou ainda que face à decisão parcial definitiva do processo Dr. João 

Rocha, a Câmara Municipal remeteu para reapreciação o processo Ria Vagos. Por fim, revelou que já foi aprovado o 

projecto de arquitectura do centro de serviços operativos, estando os projectos de especialidades a serem concluídos, 

e a ser trabalhado o programa de concurso e caderno de encargos, que seguirá o mesmo modelo económico e 

financeiro da Casa do Munícipe, ou seja, cedência do direito de superfície, construção de edifício e arrendamento ao 

município, revelando que a solução era esta, pois nenhum das obras tinha enquadramento no QREN. ------------------ 

-------- PONTO DOIS – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – 

RECTIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que houve um lapso de escrita que fez desaparecer o artigo 29º. 

Comunicou assim aos deputados que o Regulamento seria novamente publicado em Diário da Republica, com a 

correcção efectuada, ou seja, com a inclusão do artigo 29º, tal como estava em consulta pública. Após a leitura do 

artigo 29º, informou que este era a transcrição exacta do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. --------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia informou que este ponto era apenas para dar conhecimento á Assembleia. 

-------- PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO – DECLARAÇÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÂO DE CEMITÉRIO, ESPAÇOS VERDES E 

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÈM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o ponto em discussão diz respeito a uma solicitação da Junta 

de Freguesia de Santo António de Vagos, para declaração de interesse publico, para efeito de desafectação da 

Reserva Agrícola Nacional das áreas ocupadas com o cemitério, espaços verdes e armazém, sendo que o que estava 

a discussão era a determinação por parte da Assembleia, em considerar ou não os equipamentos referidos como de 

interesse público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por recordar que, no início do ano, numa da sessões da 

Assembleia, tinha havido um ponto na ordem de trabalhos parecido com este, relativamente à freguesia de Santo 

André de Vagos e que na altura tinha sido aprovado por unanimidade, lembrando que o que na altura tinha sido 

pedido pela senhora Presidente da Junta de Santo André, era que lhe fosse dada a possibilidade de poder construir, 

onde não se podia construir, equipamento desportivo, com o objectivo de retirar as crianças da rua, tendo o grupo 

municipal de CDS/PP na altura considerado legítimo o pedido e que o procedimento adoptado pela Senhora 

Presidente tinha sido o correcto, pois tinha pedido a autorização à Assembleia Municipal. Considerando que o que 

era solicitado desta vez não era exactamente a mesma coisa, informou que se deslocou ao local, na véspera. Afirmou 

que o Grupo Municipal do CDS-PP concorda com a conclusão e alargamento do cemitério, bem como com a 

necessidade da Junta de Freguesia ter um armazém. Mas não podem concordar com a construção ilegal de um 

armazém em zona agrícola, nem com a impermeabilização de toda a zona, revelando que existe uma manta enorme 

de alcatrão que vai quase até à vala. Além disso, a forma de actuar é errada, já que se havia intenção por parte da 

Junta em fazer obras, deveriam ter seguido os procedimentos correctos, tal como fez a Junta de Freguesia da Santo 

André: primeiro auscultavam as pessoas, solicitavam a declaração de interesse público, pediam o destaque e só 

depois a construção. É um mau exemplo que está a dar a Junta de Santa António, que ignora o papel da Assembleia 



Municipal. Assim, questionou, como é possível que, na mesma sessão onde se pretende aprovar a revisão do Plano 

Director Municipal, trazer este ponto nestes termos à Assembleia Municipal? Afirmou que o que estava em causa 

era uma instituição pública, que tinha como obrigação zelar pelo interesse público e que impermeabilizou uma área 

enorme da zona agrícola, construiu ilegalmente, inaugurou a obra e depois vinha pedir à Assembleia que 

compactuasse com este facto. Declarou por fim que o grupo municipal de CDS/PP iria votar contra. ------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a declaração de interesse público de terrenos para 

ampliação de cemitério, espaços verdes e construção de armazém. ------------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovada a declaração de interesse público de terrenos para ampliação de cemitério, 

espaços verdes e construção de armazém, com vinte e cinco votos a favor e cinco votos contra. ------------------------- 

-------- PONTO QUATRO – PDM – 1º REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VAGOS – 

PROPOSTA FINAL – APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O senhor Presidente da Câmara solicitou o apoio de um técnico da Câmara Municipal, para a apresentação da 

proposta final e de todo processo de revisão do Plano Director Municipal. --------------------------------------------------- 

-------- O técnico da divisão de planeamento urbanístico da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Nuno Carvalho, 

apresentou de forma sucinta a proposta final da 1ª revisão do Plano Director Municipal de Vagos. ---------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por afirmar que este documento espelhava o ordenamento do 

território e a forma como o município deveria crescer, devendo no fundo conjugar dois aspectos importantes, os 

interesses dos munícipes e as opções políticas. Revelou que o Grupo Municipal do CDS/PP discorda de uma questão 

ou outra, nomeadamente as opções deste executivo em termos de rede viária junto da Zona Industrial de Vagos, mas 

considerou que um documento que atravessou quatro mandatos, dois mandatos liderados por um partido e dois 

liderados por outro, terá de ser um documento com um carácter abrangente, pelo que não se espera que aconteça o 

que sucedeu com o PDM de 1992, que em 1993 já estava desactualizado. O seu Grupo Municipal votará 

favoravelmente, mas só o tempo dirá se este é o PDM ideal. Tem expectativas que seja exequível e adequado às 

necessidades e às opções políticas durante muito tempo, uma vez que foi discutido durante vários anos. Para 

concluir, afirmou que não pode ser encarado como apenas um documento regulador, que vem corrigir algumas 

coisas, mas deve, acima de tudo, ser encarado como um documento orientador, a que todos, particulares e 

administração pública, ficam vinculados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado revelou-se esperançado na rapidez da publicação do PDM em Diário 

da República, considerando que esta revisão do é fundamental para o desenvolvimento do concelho, e para tal muito 

tinha contribuído o projecto e as intenções do PSD, afirmando que para além das questões fundamentais referidas na 

apresentação, era importante referir que desde 2001 tinham passado sete anos e quatro Governos, o que significava 

que se tinha negociado com vários Secretários de Estado e com diversos decisores políticos, cada um com as suas 

ideias, que eram defendidas de um forma por vezes intransigente. Foi um processo de muita persistência e do qual o 

PSD se orgulha, pois trabalhou muito e bem, e é o passo principal para cimentar o desenvolvimento estratégico de 

Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido congratulou o esforço do anterior e do actual executivo pela aprovação 

deste documento, considerando que o concelho de Vagos iria, finalmente, ter um plano orientador para o seu 

desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- A senhora deputada Dina Ribeiro recordou que há catorze anos atrás era deputada municipal, na altura em 

que foi solicitada a revisão do PDM, afirmando que em termos de trabalho este plano representa sete anos de um 

partido e sete anos de outro partido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado afirmou que a situação prevista para a Gafanha da Boa Hora não era 

cem por cento óptima mas era a melhor possível. De resto, a diferença entre os sete anos de um partido e os sete do 

outro e que nestes últimos sete se fez o PDM e nos sete anos anteriores não. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir, não querendo os louros só para ele, que esta revisão do 

PDM era talvez a maior obra que ele deixava, enquanto Presidente da Câmara, no concelho de Vagos. Os técnicos 

da Câmara testemunharam a reformulação profunda que esta revisão do PDM sofreu em 2002. Notou-se, assim, uma 

grande diferença entre os sete anos liderados pelo CDS/PP e os sete anos liderado pelo PSD, já que em 2001 havia 

muito pouco feito e zero negociado. A parte difícil de um Plano reside na negociação, mas também são necessárias 

ideias bem como conhecer o concelho. Muito do previsto, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial, já está 

a ser utilizado. Lembrou que quando chegou à Câmara Municipal encontrou um documento, em termos de 

ordenamento, incipiente e desajustado daquilo que eram os interesses do município de Vagos. Agora, é um 

documento bem estruturado, que resulta sobretudo do trabalho de dois executivos desde 2001 a esta parte, tendo 

todas as desafectações, todo o ordenamento, todas as adaptações e alterações legislativas sido efectuadas durante 

esse período. O prazo da revisão do PDM foi o normal, pois tratou-se de uma revisão profunda, afirmando que todos 

demoram seis ou sete anos a serem elaborados. O PDM vincula, claro está, particulares e a administração pública, 

sendo as violações ao PDM feitas quer pelo poder local quer poder central, sobretudo quando o interesse público se 

sobrepõe sobre qualquer outro interesse, de forma inequívoca. E todos os dias a administração central viola planos e 

legislação no território de Vagos e noutros territórios, fazendo ainda algumas coisas mais graves, como o de uma 

entidade que deu parecer favorável a uma proposta de ordenamento, e quando a Câmara lhe apresentou as propostas 

concretas deu parecer negativo, dando o exemplo do estudo de beneficiação da EN109. A proposta de revisão do 

PDM é 70% boa para a Gafanha da Boa Hora, ficando de fora 30% do previsto; mas espera-se que seja provisório, já 

que existem mecanismos de integração da totalidade da Estrada de Alta Tensão. Importante foi o compromisso que a 

REN assumiu, o de estudar perante um Plano mais concreto novas desafectações na Estrada de Alta Tensão. Quanto 

às participações que não foram acedidas, informou que isso se deveu a um conjunto de variadíssimas razões, sendo a 

maioria das participações solicitações para aumento de perímetro de forma perfeitamente irrazoável. Outra das 

grandes alterações projectada foi a criação de uma grande Zona Industrial a sul do concelho, estando o sítio já 

definido, eliminando alguns espaços industriais que estavam previstos no Plano. Esta zona industrial seria mais 

pequena, em área, mas tinha o mesmo cariz do Parque Empresarial de Soza. Por fim, concluiu que não sendo um 

plano perfeito, era sem dúvida uma das maiores heranças que estes executivos deixavam ao município de Vagos, 

considerando que tinha de haver capacidade nos próximos dez anos para o executar até a exaustão, pois os 

mecanismos e os interesses económicos do município que estavam desenhados garantiam uma dimensão ao 

concelho de Vagos como ele nunca teve. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro questionou o executivo sobre a localização exacta da grande Zona 

Industrial a sul do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a Zona Industrial se iria situar junto ao nó sul da A17, no 

entroncamento das freguesias de Calvão, Fonte de Angeão e Ponte de Vagos. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o ponto em discussão. -------------------------------------- 



-------- Realizada a votação, foi aprovada por unanimidade a proposta final da 1º Revisão do Plano Director 

Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------PONTO CINCO – REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2008. -------------------------------------------- 
-------- O senhor Presidente da Câmara informou que o mapa de pessoal presente no Regulamento Organizacional 

aprovado na última sessão da Assembleia tinha um lapso em relação ao mapa de pessoal existente e em relação à 

legislação que iria entrar em vigor, revelando que a nova legislação iria prever, ao contrário do que estava presente 

no quadro de pessoal, que todas as pessoas vinculadas à autarquia por qualquer vínculo laboral, teriam de estar no 

mapa de pessoal. Ora o que aconteceu era que apenas estavam representados no mapa os que estavam previstos no 

quadro existente e não as prestações de serviço e os contratos de trabalho a termo certo. Outra alteração dizia 

respeito à não previsão no quadro de pessoal de cargos dirigentes, como estava descrito no Regulamento e no antigo 

quadro de pessoal. Por fim, afirmou que a alteração era para cumprir a legislação que se encontrava em vigor e a que 

iria estar vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a rectificação do Regulamento Organizacional dos 

Serviços Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovada por unanimidade a rectificação do Regulamento Organizacional dos 

Serviços Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO SEIS – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E RECEITA DE 2008 – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que esta revisão era necessária, fruto da deliberação da Assembleia 

Municipal que tinha aprovado o acordo judicial com a Orbitur, pela cedência do Parque pelo valor de dois milhões 

de euros, já que recentemente foi outorgado o acordo de transacção. Como esta verba não estava prevista no 

orçamento, tem de ser introduzida no Orçamento através de uma revisão, que tem de ser aprovada em Assembleia 

Municipal. Como é uma situação urgente, foi efectuada essa revisão e solicita-se a sua ratificação por parte da 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a ratificação da revisão ao Orçamento da despesa e da 

receita de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovada por unanimidade a ratificação da revisão ao Orçamento da despesa e da 

receita de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO SETE – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2009 -

APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara começou por referir que Vagos ainda não tinha nenhuma empresa 

muito grande, mas já tinha algumas empresas grandes, afirmando que na Zona Industrial de Vagos, nos últimos três 

anos, duplicou a área de construção, tendo sido criados centenas de novos postos de trabalho, a maioria altamente 

qualificados. Todos os lotes estão a ser construídos, têm construção ou projecto aprovado na Câmara Municipal. De 

realçar ainda o fim da exploração de inertes, facto que terá frutos a muito curto prazo. Relativamente ao Orçamento 

e ao Plano Plurianual de Investimentos para 2009, afirmou que há obras presentes que têm pouco significado em 

termos de execução financeira, não significando porém que não avancem; são obras objecto de candidaturas em 

aprovação. Assim, o Plano pode ter execução financeira muito baixa num certo sector em 2009, e ser dos sectores 

mais apoiados pelo Executivo. Uma das linhas gerais que foi considerada prioritária é a da educação, já que a 



Câmara está a preparar as candidaturas para os cinco centros escolares previstos na Carta Educativa. Outra das 

linhas gerais presentes no documento, considerada fundamental para a qualidade de vida das populações de Vagos, é 

a que respeita ao saneamento básico. Está concluído em Santa Catarina, a arrancar em Covão do Lobo e em 

adjudicação em Fonte de Angeão e Ponte de Vagos. Relativamente ao Desporto, referiu que há candidaturas em 

análise para terminar o Estádio Municipal e que terminou o concurso para requalificação do Pavilhão Municipal. Há 

ainda uma candidatura apresentada para o gimnodesportivo de Santo André e um acordo com a BETEL, de Ponte de 

Vagos e com o Grupo Desportivo Sozense para que possam avançar gimnodesportivos nestas duas freguesias. Em 

relação à rede viária, informou que estava prevista a primeira fase da via de cintura externa a Vagos. Chamou a 

atenção para a manutenção do apoio às IPSS´s, que representam cerca de 50% do valor não comparticipado das 

candidaturas das IPSS´s a vários programas, nomeadamente ao programa PARES, revelando que esta era rubrica 

representava uma fatia importante das transferências de capital da Câmara Municipal. O Executivo revela 

preocupações de ordem orçamental que servem de objectivos quer ao Orçamento quer à politica económica seguida 

para o concelho. E as promessas têm sido cumpridas, no que diz respeito a contas e à afectação do dinheiro público 

a cada obra e serviço. Relativamente ao peso no orçamento dos vários impostos directos, como o IMI e o IMT, 

informou que houve um decréscimo acentuado de IMT em 2008, por força da crise económica, indo afectar o que o 

executivo podia orçamentar para 2009. Contudo, e por força da venda de grande áreas do futuro Parque Empresarial 

de Soza, é desde já sabido que durante o ano de 2009 será ultrapassado o que está orçamentado. A autonomia 

financeira é um dos principais indicadores que deve nortear qualquer orçamento, estando a de Vagos claramente 

acima dos 50%. Mas para se conseguir este valor é necessário apresentar um Orçamento em que a receita não 

dependa exclusivamente das transferências do Orçamento de Estado. Para concluir, como o orçamento é um pouco 

superior aos dos anos anteriores e como se trata de um orçamento em ano eleitoral, apresentou um gráfico onde 

estava representava o percurso dos orçamentos, em termos de valor, nos últimos três mandatos, considerando que o 

gráfico era elucidativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Lázaro começou por sublinhar que a sua intervenção sobre o Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos para 2009 traduzia somente a sua opinião, revelando que o grupo municipal ao qual 

pertencia, CDS/PP, desconhecia o seu conteúdo. Afirmou que, depois de algumas horas de estudo, e quando tinha 

acabado de examinar o Orçamento e o Plano de Investimentos, se questionou se valeram a pena essas horas gastas, 

tendo chegado à conclusão que foi certamente tempo perdido. Pois por mais argumentos que a oposição utilize, não 

conhece uma maioria parlamentar ou municipal que tenha alterado substancialmente as suas posições, afirmando 

que a maior parte dos argumentos das oposições se perdem nas páginas de uma acta, nunca chegando à população, e 

que a maior parte dos argumentos utilizados a favor ou contra determinado assunto, quer na ordem de trabalhos, 

quer antes da ordem do dia, são como fogo que arde sem se ver. Não se sabe se a culpa é da comunicação social, 

como dirão alguns ou se é dos deputados, como dirão outros, pelo que resolveu apenas constatar e colocar algumas 

interrogações, deixando de parte se determinada rubrica tinha tido ou não crescimento acentuado e se devia ou não 

constar do Orçamento ou do Plano, já que tudo é relativo, até mesmo a relatividade. Um orçamento ou um plano de 

investimentos pode ser elaborado tendo apenas em conta as receitas fixas, aquelas verbas que se tem a certeza de ter 

vencimento certo ao fim do mês, mas também pode ser feito tendo em conta não só as receitas fixas mas também 

receitas eventuais. Passou de seguida a comunicar algumas das observações e questões que lhe surgiram da análise 

efectuada ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos. Em relação ao orçamento, afirmou que nas 

“receitas de capital”, na rubrica de “venda de bens de investimento e terrenos da administração local”, constava o 



montante de 7.192.000,00€; questionou então se seriam vendidos os terrenos do Plano de Pormenor da Gafanha do 

Boa Hora por 5.592.000€, e se seriam vendidos os lotes dos actuais armazéns da Câmara por 500.000€. Porque no 

orçamento de 2008 também se tinha previsto vender estes bens por estes valores e o negócio acabou por não se 

realizar. Perguntou ainda se se iriam concretizar as transferências de capital no valor de 2.175.000€, nomeadamente 

as de 700.000,00€ para o Estádio Municipal de Vagos e 280.000,00 € para o relvado sintético. Ainda sobre o 

Orçamento, questionou se a verba de 170.000,00€ destinada à beneficiação da Estrada Municipal 333-1, incluída na 

rubrica “transferência de capital da administração central e outros” seria transferida em 2009, isto porque no 

orçamento de 2008 já estava previsto receber esta verba e pelos vistos não tinha sido recebida. Relativamente ao 

Plano Plurianual, disse que o equipamento de Apoio Social e Administrativo da Zona Industrial de Vagos estava 

previsto ser terminado em 2008, com o valor previsto de cerca de 1.982.912,00€, sendo que neste Plano já só estava 

previsto terminar em 2009 com um gasto acrescido de 128.600,00€. Referiu ainda que nos Armazéns Gerais do 

município previa-se gastar, em 2008, 1.000.000,00€ de euros e em 2009 5 mil euros; na Casa do Munícipe, em 

2008, previa-se gastar 500.00€ num total de 1.500.000,00€ e que em 2009 previa-se gastar apenas 5 mil euros e o 

total era de 4 milhões; nos centros educativos, em 2008, previa-se gastar 2 milhões, e em 2009 estava previsto gastar 

apenas 130.000,00€; na requalificação do centro da Vila, em 2008, previa-se gastar 1.600.000€ e em 2009 estava 

previsto gastar 75 mil euros; na drenagem de águas residuais e pluviais, zona sul, estava previsto, em 2008, um 

gasto de 3.000.000,00€, num total de 6.000.000,00€; em 2009 um gasto de 350 mil euros num total de 

7.350.000,00€; na construção da biblioteca municipal previa-se gastar, em 2008, 700.000€ e em 2009 esperava-se 

gastar apenas 50 mil euros. A terminar, recordou que a 2ª fase da piscina de alta competição deveria ter ficado 

concluída em 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado recordou a crise que existe a nível mundial e que se reflecte em Vagos, 

sobretudo no mercado imobiliário. Mas não se pode nem se deve fazer o Orçamento com reflexo na crise, pois a 

crise será ultrapassada e Vagos irá, com toda a certeza, crescer. Considerou que nos tempos do CDS-PP no 

executivo não havia tanta à vontade para falar nas Assembleias Municipais. E o PSD não é assim tão intransigente, 

já que a maior parte dos documentos com grande importância para o município foram aprovados por unanimidade, 

não só na Assembleia Municipal mas também na Câmara Municipal, onde o CDS/PP tem um vereador. Por fim 

considerou que existe uma diferença muito clara entre a política feita pelo CDS/PP e pelo PSD, que apresenta mais 

rigor e maior espírito democrático. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido questionou o Executivo sobre se a verba de 500 mil euros, prevista no 

Orçamento, para drenagens de águas residuais e pluviais na Gafanha da Boa Hora, era apenas para a Avenida 

Principal e se a verba dava para fazer o saneamento todo nessa avenida. Interrogou ainda sobre se a requalificação 

urbanística do centro da freguesia da Gafanha da Boa Hora está ligada ao futuro Centro Educativo. Por fim, 

questionou se era possível saber onde é que a Câmara gastou os 433€ inscritos no Orçamento na requalificação das 

estradas da Gafanha este ano, e que tipo de obra é que foi feito com este valor. --------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Bruno Julião considerou que, em nome da seriedade política, era bom que se começasse a 

tratar este tipo de documentos como importantes instrumentos de gestão para o futuro do concelho e não como 

testamentos político/partidários, dando exemplo de algumas expressões que estavam presentes no documento 

nomeadamente as expressões “programa eleitoral” e ”mandato” e que no documento constava até o nome do partido 

PSD. Afirmou ser importante dividir estas duas ideias, referindo que uma coisa era um instrumento de gestão 

subscrito pelo município de Vagos e outra coisa era um Plano de Actividades de um partido político. Em relação à 



gestão das contas do município, que apresentam uma independência financeira acima do 50%, considerou que a 

partir do momento em que não há gastos em obras estruturantes, muito caras para o concelho, não é difícil haver tal 

independência financeira. E como não se fizeram obras estruturantes neste mandato, e com algumas receitas fixas, é 

óbvio que o saldo é positivo e existiu crescimento económico. Nas receitas de capital está destinado um milhão para 

o projecto Costa do Sal, revelando que toda a gente ficará contente se o projecto viesse definitiva e rapidamente para 

o concelho, mas este tipo de projectos tem de ser tratado com algum recato, até porque ainda há questões a debelar, 

particularmente no domínio da sustentabilidade ambiental. Existem algumas boas ideias no Orçamento e no Plano 

de Actividades, mas muitas delas não vieram da Câmara Municipal e não foram pensadas especificamente para o 

desenvolvimento do concelho, dando como exemplos o programa Polis e os centros educativos. Em relação à Via 

Marginal, afirmou estar de acordo com a deputada Ana Maria Vasconcelos, julgando mau do ponto de vista 

urbanístico e ambiental colocar na base daquele enquadramento paisagístico uma circular com as características que 

a via tem, considerando que o que se está a fazer é subestimar a potencialidade paisagística para a fixação de 

populações. Concluiu a sua intervenção afirmando que no próximo ano não faltarão beneficiações de arruamentos, 

arranjos e requalificações urbanísticas, ruas, estradas, pontões e alcatroamentos, considerando está à vista de todos a 

existência de uma cruzada em busca do voto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Lazaro reafirmou que a sua intervenção era única e exclusivamente sobre aquilo que 

sentia e pensava e que nem sequer os colegas de bancada sabiam o que tinha escrito. Revelando que não era a favor 

da abstenção, julgando até que a abstenção não deveria existir, aproveitou para esclarecer que apenas se abstinha nas 

votações por solidariedade, pois está integrado no grupo municipal do CDS/PP e quer continuar ligado a ele. --------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro demonstrou alguma indignação com as declarações do senhor presidente 

da Câmara à comunicação social, quando este assumiu que havia unanimidade nas decisões da Assembleia e na 

Câmara Municipal. Não se querendo pronunciar em relação à Câmara Municipal, por não ler com a regularidade 

desejada as actas das reuniões de Câmara, lembrou que em relação às decisões da Assembleia apenas na última 

sessão tinha havido unanimidade, pois o que estava em discussão era um projecto intermunicipal. Há muitas formas 

de encarar o que é uma abstenção, mas não é o mesmo que ter unanimidade. Não gosta de ter de falar do passado, e 

fica irritada quando começam a desenterrar histórias, mas recordou que houve tempos, quando o CDS/PP estava no 

Executivo, que recebia as actas da Câmara Municipal em casa e havia reuniões atrás de reuniões em que os 

vereadores do PSD se abstinham nas votações. Em relação ao Orçamento, afirmou que se prevê um aumento de 

receitas no valor de três milhões de euros, provenientes da venda de bens de investimento decorrentes do Parque 

Empresarial do Fontão. No início do mandato foi assumido pelo Executivo que o objectivo era tornar os orçamentos 

e planos mais realistas, parecendo ao Grupo Municipal do CDS/PP que esta situação não está a ser tida em 

consideração, talvez por ser um ano eleitoral. Quanto às obras, afirmou que o Grupo Municipal do CDS/PP não 

espera novidades para o ano do final do mandato, mas esperava vontade de ver concluídas as obras que este 

Executivo tinha proposto, referindo que se notava que havia um adiar de algumas obras, revelando que o colega de 

bancada tinha um levantamento exaustivo das obras que tinham cabimento orçamental para dois mil e nove e que 

agora passavam para dois mil e dez e dois mil e onze. Desse levantamento destacou três obras, pelo facto de terem 

uma verba avultada: os armazéns da câmara, a casa do munícipe e a drenagem das águas residuais e pluviais na zona 

sul do concelho. As opções são muito voláteis, talvez porque haja vontade de satisfazer os desejos dos Presidentes 

de Junta, preterindo-se obras estruturantes em favor de arranjos urbanísticos ou praças. Para concluir, afirmou que 

este Orçamento e Plano de Actividades não merecia o voto favorável do Grupo Municipal do CDS/PP por duas 



razões: em primeiro lugar porque o compromisso que este Executivo assumiu relativamente à elaboração dos Planos 

de Actividades, no início do mandato, não está a ser seguido; em segundo lugar, verifica-se um adiar constante de 

obras que antes eram consideradas prioritárias, o que denuncia falta de planeamento e uma gestão casuística. O ano 

de 2009 é a derradeira oportunidade que este Executivo tem para dar corpo aos compromissos assumidos e isso não 

se vê espelhado nos documentos apresentados, razão pela qual votarão contra o Orçamento e Plano de Actividades. - 

-------- A senhora deputada Dulcínea Sereno afirmou ser muito melhor ajudar a cumprir os Planos de Actividades 

das Juntas de Freguesia, que resultam de compromissos com as populações, do que fazer gastos exorbitantes, como 

escadarias, não só contra os Presidentes de Junta mas contra uma população inteira. --------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-presidente da Câmara começou por afirmar que não discutia as opções em relação a obras mas 

sim o Orçamento, e que quando alguém não entende um documento não deve, seriamente, fazer um juízo de valor 

acerca do mesmo, Informou que o seu gabinete na Câmara está sempre aberto para todos os munícipes de Vagos, em 

particular aos deputados da Assembleia que queiram ser esclarecidos. Chamou a atenção para o último parágrafo da 

primeira página do documento, que diz que há obras que estava previsto ser executadas de um forma e que irão ser 

executadas de outra, dando o exemplo dos Paços do Concelho e dos armazéns da Câmara Municipal. Isto acontece 

pelo simples facto de não haver candidaturas para este tipo de obras, ficando o Executivo obrigado a encontrar 

alternativas de financiamento, para que essas obras possam ser uma realidade. Este facto não significa que as obras 

desapareçam do Plano, pois poderão surgir contratempos relativamente aos modelos alternativos de contratualização 

e depois as obras não estarem previstas no plano, justificando que esta era a razão de estarem obras presentes neste 

orçamento com dotação de cinco mil euros e que antigamente tinham um milhão de euros. Assim, tem de se ter 

cuidado ao analisar um documento como o Orçamento, revelando que fazia questão de entregar no fim da Sessão, a 

cada bancada, um documento que traduz o ponto da situação do QREN, da Associação Nacional de Municípios, e 

que manifesta a enorme preocupação, da ANMP, pelo atraso que se verifica na execução do QREN 2007/2013 e que 

na prática está transformado em QREN 2009/2013, levando a uma concentração de investimentos em cinco anos, 

que dificultará a sua realização e a obtenção de financiamento para as contrapartidas nacionais e municipais. E a 

crise não é desculpa para que nenhuma obra deixe de ser feita, sendo os sete milhões previstos no Orçamento para 

venda de bens os mesmos que estavam no ano passado, já que a Câmara não necessita de vender ao desbarato. 

Considerou que as obras não são voláteis e não andam ao sabor da vontade do Executivo, resultam sim de factores 

externos à vontade da Câmara. Documentos como o Orçamento e o Plano de Actividades servem para planear e 

podem ser alterados e adequados às realidades, não podendo ser uma coisa fixa que se faz uma vez, que se aprova e 

que depois não serve para nada. E é um facto que Orçamento é do PSD, que está a cumprir o que prometeu ao 

eleitorado há três anos. Em relação às obras estruturantes, considerou que o conceito de estruturante é muito lato e 

abrange muita coisa, afirmando que estão a cumprir integralmente o que está no plano estratégico, que foi aprovado 

na Assembleia, além das medidas que resultam de orientações do Governo. A concluir, considerou que o 

saneamento básico e os centros escolares são obras estruturantes. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Lazaro afirmou que uma das qualidades que possuía era a de confessar a sua 

ignorância, coisa que alguns não conseguiam fazer, informando que o que tinha feito tinha sido única e 

exclusivamente comparar o plano de actividades de 2008 com o de 2009, verificando que havia discrepância entre 

os dois Orçamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Bruno Julião aproveitou para deixar claro que fala por si e por mais ninguém e que as 

suas opiniões são perfeitamente independentes. Como tal, estava a dar a sua opinião sobre a habilidade ou 



inabilidade política na actuação da Câmara Municipal no empreendimento Costa do Sal. É evidente que todos 

querem que Vagos se desenvolva, em particular na área do turismo. E apesar de este Executivo considerar o 

saneamento como uma vitória, deve ser feita uma comparação com os concelhos vizinhos. ------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara considerou que os centros escolares são do mais estruturante que existe 

e que só não eram para este mandato porque o Governo não deixou. E a componente industrial é também 

estruturante, informando que o Parque Empresarial de Soza será o maior da Região Centro. ------------------------------ 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado afirmou não concordar com a acusação feita ao Executivo de deixar 

cair obras importantes para fazer obras para ganhar as eleições. E recordou que no mandato anterior, mesmo no fim, 

foi aprovado um orçamento mais baixo que o anterior. Em relação a obras estruturantes, afirmou que mesma sessão 

foi aprovado um documento, Plano Director Municipal, que não sendo uma obra, era um documento estruturante e 

fundamental para o desenvolvimento do Concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que os oito orçamentos que elaborou como Presidente da 

Câmara eram eleitoralistas, pela simples razão que iam ao encontro do que se comprometeu com os eleitores de 

Vagos quando estes lhe depositaram a sua confiança. E como um orçamento corresponde às obras assumidas em 

compromisso perante os eleitores nas freguesias, afirmou que não iam de certeza ser acusados no próximo acto 

eleitoral de serem políticos sem palavra, já que os planos e programas da Juntas estão a ser cumpridos a mais de 70 

%. Lembrou que o orçamento de Estado também tem marcas partidárias e considerou não haver mal nenhum em 

constarem essas marcas nestes documentos. Este orçamento corresponde ao orçamento das freguesias, das 

associações desportivas, culturais religiosas e sociais, ao orçamento do QREN, pois se a Câmara apresentou 

candidaturas é porque estava esperançada em que fossem aprovadas e por isso tinham de estar presentes no plano de 

actividades, porque se estas não estivessem não podiam ser executadas. Em relação ao projecto Costa do Sal, referiu 

que este projecto tem diversos passos a dar, sendo um deles a criação de um plano de pormenor. A Câmara já 

avançou para esse passo, pelo que já houve uma despesa dividida pelas duas partes, de acordo com o protocolo 

aprovado em Assembleia Municipal. Afirmou que a oposição sofria dos três tipos de recusa da administração 

pública portuguesa: “não, porque encontram razões fundadas para ser não”; “não, porque não apetecia”; “não, por 

que agora não queriam”. De seguida, confessou ter muito respeito pelo senhor deputado José Lazaro, mas 

considerou que este proferiu bastantes disparates na sua intervenção. Anos antes, houve um deputado do CDS que 

tinha uma técnica muito interessante, que era a de fazer afirmações graves e depois dizer que não tinha feito 

nenhuma afirmação, apenas perguntas. Assim, se o senhor deputado José Lazaro tinha dúvidas sobre o documento, 

deveria ter perguntado primeiro a quem de direito, em vez de ter feito as afirmações que fez. E se perdeu  muitas 

horas para tentar entender o documento, deveria ter perdido muitas mais até efectivamente o entender e evitar dizer 

algumas coisas perfeitamente disparatadas. Sobre a questão da unanimidade, revelou que não tinha intenção de obter 

unanimidade nas votações na Câmara e da Assembleia Municipal, apenas tinha intenção que as suas propostas 

fossem aprovadas. Mas afirmou que era um facto que mais de 90% das decisões da Assembleia Municipal foram por 

unanimidade, excepto a partir de Julho de 2008, quando o grupo municipal do CDS/PP se tinha apercebido que tinha 

andado três anos a aprovar por unanimidade propostas do executivo, afirmando que a única coisa com a qual o 

CDS/PP não concordou foi a Carta Educativa. No que dizia respeito ao Grupo Municipal do PS, afirmou que houve 

dois assuntos com os quais discordou: a Carta Educativa e a Via de Cintura Interna, por razões ambientais e não por 

razões urbanísticas. Relativamente a obras estruturantes e nem querendo discutir o conceito de estruturante, 

considerou que obras como a Casa Museu de Santo António, o Parque Empresarial de Soza, o saneamento da 



freguesia de Santa Catarina, a variante da vila de Soza, requalificação da praia do Areão, a Piscina Municipal, os 

parques de lazer de grande dimensão de Calvão e Ouca, e o edifício de apoio social da Zona Industrial de Vagos, 

eram totalmente estruturantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Bruno Julião considerou que a forma como executivo fazia política era marcadamente 

social-democrata, afirmando que todas as câmaras faziam um bom trabalho e conseguiam ir buscar financiamento 

aos programas da administração central, e portanto não era uma vitória para o Executivo o trabalho que estava a ser 

desenvolvido, pois não fazia mais que a sua obrigação. Para concluir, afirmou que a visão do senhor Presidente era 

muito auto elogiosa quanto à sua governação, defendendo até que tudo o que era bom era da responsabilidade da 

Câmara Municipal e tudo o que era mau era da responsabilidade do Governo. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado José Lazaro considerou que o termo “disparate”, utilizado várias vezes pelo senhor 

Presidente era um termo muito ofensivo, revelando-se decepcionado com o senhor Presidente, e afirmando que se 

poderia discordar das intervenções e das opiniões mas que estas deveriam ser respeitadas. -------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que nunca faltou ao respeito a ninguém, e que media sempre o 

que dizia e o que escrevia, afirmando que se o termo “disparate”, por si utilizado, tinha ofendido o senhor deputado 

José Lazaro, pedia desculpa e trocava por pelo termo “asneira”. --------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dina Ribeiro afirmou que os elementos do Grupo Municipal de CDS/PP apenas tinham 

recebido o Plano de Actividades na última terça-feira, sendo que a única pessoa que tinha recebido o documento 

antes do fim-de-semana, tinha sido ela própria, que o tinha recebido na sexta-feira à noite, porque o tinha solicitado, 

num telefonema feito para o Presidente da Assembleia Municipal. E desabafou que não compreendia como era 

possível que o senhor deputado José Lázaro estivesse a ser responsabilizado por erros que outros tinham cometido. - 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos 

para 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimento para 2009 foram aprovados com 

vinte e quatro votos a favor, duas abstenções e cinco votos contra. ------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO OITO – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO A FAVOR DO NEVA (NUCLEO 

EMPRESARIAL DE VAGOS) DO CONTRATO DE PROMESSA – AUTORIZAÇÃO/RECTIFICAÇÃO. --- 

-------- O senhor Presidente da Câmara recordou que, em tempos, o Executivo trouxe à Assembleia Municipal uma 

proposta para autorização de alienação ao NEVA do equipamento administrativo e social da Zona Industrial de 

Vagos, tendo-se constatado duas situações: a primeira foi que o orçamento e a geração de receitas do NEVA não 

permitiria do ponto de vista dos critérios das entidades bancárias contactadas o empréstimo da quantia necessária, 

cerca de 900 mil euros; a segunda era que, de forma coincidente, o município de Vagos tinha apresentado uma 

candidatura ao QCAIII, para numa última tentativa obter financiamento para o equipamento de apoio social da Zona 

Industrial. Com o passar do tempo verificou-se que o NEVA não tinha atributos para uma entidade bancária a 

financiar em cerca de 900 mil euros, mas teria capacidade para um financiamento de 500 mil euros. E então a 

solução encontrada foi a cedência, não da propriedade, mas o usufruto por trinta anos, pelo valor de 250 mil euros, 

acrescidos de 250 mil euros, porque entretanto houve instituições que tinham assumido o equipamento. Entretanto, 

afirmou que se esta situação tivesse acontecido há mais tempo nada disto apareceria na Assembleia Municipal, a não 

ser o contrato de usufruto, já que da CCDR/C, veio parecer favorável da homologação da candidatura, caso não haja 

execução do conjunto de municípios da região Centro, e não houvesse execução dos vários eixos da administração 

central e se resultassem verbas excedentes por não execução. Assim, a Câmara Municipal obteria o financiamento 



de 606 mil euros, considerando assim que se o NEVA nesta altura apresentasse uma proposta de aquisição do 

imóvel, a Câmara não poderia ceder pois a propriedade é um dos requisitos para o financiamento. E tendo em 

consideração as características de uma instituição como o NEVA, que servia, para além dos empresários, todos os 

munícipes de Vagos, bastando para isso ver a componente de formação do orçamento e do plano de actividades do 

NEVA, houve da parte da autarquia uma preocupação de não constituir um valor de usufruto, tal como ele deveria 

ser calculado pelas regras do código do imposto municipal, mas atendendo a um valor equilibrado e justo. ------------ 

-------- A senhora deputada Luísa Costa começou por revelar que o Grupo Municipal estava surpreendido com 

algumas revelações que tinham sido ditas, lembrando que a proposta que tinha sido retirada da ordem de trabalhos 

da Assembleia Municipal de Junho era a da aprovação da venda dos lotes e do equipamento social e administrativo 

ao NEVA, mas ao que parecia não tinha havido viabilidade, em termos bancários e jurídicos de enquadrar a questão. 

De qualquer modo considerou que na altura a proposta não trazia para o município qualquer acréscimo de 

responsabilidade, pois o NEVA comprometia-se a pagar até 2013 o valor global do imóvel e caso houvesse 

financiamento comunitário esse valor iria ser reduzido. Afirmou que não estava em causa o apoio à instituição 

NEVA, que considerou ser uma instituição de reconhecido valor e muito importante para o município, e que 

percebia a opção jurídica pelo usufruto. Mas não entendia o porquê do limite do prazo ser de trinta anos, afirmando 

que tinha dúvidas até que ponto a Câmara Municipal estava a acautelar da melhor forma os interesses do município, 

justificando esta preocupação com facto da Câmara ir suportar à cabeça todas as despesas a efectuar nesse espaço 

ficando à espera de um eventual financiamento comunitário. Assim, interrogou o executivo sobre quando é que 

estava previsto que o município soubesse se iria conseguir ou não o financiamento. Considerou ainda que o edifício 

era uma infra-estrutura bastante importante e cara aos munícipes, propondo que o prazo de trinta anos fosse 

reduzido, até porque o contrato prevê que o NEVA possa ceder a sua posição contratual a outra instituição. Para 

concluir, afirmou que a Câmara Municipal deveria ter tido mais algum cuidado na redacção do contrato, e deveria 

reduzir o período de usufruto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Bruno Julião começou por referir que o NEVA é uma associação empresarial importante 

e que importa acautelar naquilo que pode ajudar no desenvolvimento de Vagos e no apoio às suas empresas. 

Afirmou que partilhava das dúvidas da deputada Luísa Costa, em relação aos critérios que tinham estado na origem 

da duração do contrato, considerando que se poderia ser um pouco mais ambicioso em relação às valências a incluir 

no edifício como, por exemplo, a possibilidade de incluir um centro de formação autárquico, uma incubadora de 

apoio às empresas com a partilha de recursos e com apoio especial a jovens empresários não ficando o equipamento 

exclusivamente dedicado ao NEVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que acreditava que iriam obter o financiamento, informando que as 

expectativas lhe tinham sido criadas nesse sentido, e que apenas na semana passado a candidatura de Vagos tinha 

tido parecer favorável da CCDR/C, e que o financiamento previsto era de 606 mil euros, estando apenas dependente 

de verbas disponíveis no Programa Operacional de Economia. O valor e o prazo do usufruto foram calculados tendo 

em conta um conjunto de variáveis, tendo o executivo entendido que o valor de 250 mil euros à cabeça era um valor 

justo que foi negociado com o próprio NEVA, com a Câmara a ter em conta o papel social da instituição no 

município de Vagos, e até porque o edifício tinha valências pelas quais o NEVA não pode cobrar rigorosamente 

nada, como por exemplo as valências de creche e ATL da Santa Casa da Misericórdia de Vagos. Afirmou ainda que 

era óbvio que a Câmara Municipal, ao fixar este valor e este prazo, e admitindo que o NEVA subarrende as 

valências que estavam previstas desde sempre, retire uma contrapartida para poder amortizar o empréstimo bancário. 



Relativamente às valências referidas pelo senhor deputado Bruno Julião, informou que estava previsto para o futuro 

Parque Empresarial de Soza um centro de formação, onde irá estar incluída a formação autárquica, entre outras. ----- 

-------- O senhor deputado Bruno Julião revelou que já tinha visitado o local, considerando que o espaço poderia 

ficar em parte para o município e em parte para o NEVA. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa mais uma vez reforçou que obviamente não estava em causa a importância 

da instituição NEVA para o município de Vagos, e lembrou que na reunião da Assembleia Municipal de Junho, 

quando o protocolo foi retirado da ordem de trabalhos, o Grupo Municipal do CDS/PP assumiu que iria votar 

favoravelmente esse protocolo ou outro protocolo similar em termos mais ou menos parecidos, mas que mantivesse 

a figura jurídica de compra e venda do edifício. Interrogou o Executivo acerca dos prazos que a Câmara estava a 

contar para saber se conseguiria ou não o apoio comunitário. E voltou a afirmar que o prazo de trinta anos é 

exagerado e que houve uma alteração em termos políticos na forma da apoio a dar ao NEVA, entre a Assembleia 

Municipal de Junho e esta sessão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal esperava por um resposta, para saber se 

obteria financiamento, no prazo de seis meses. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que a ligação que tinha com o NEVA era conhecida, uma vez 

que já foi presidente da instituição. Considerou que a confusão que estava a surgir podia ser mal encarada pelo 

NEVA, pois estavam-se a tratar duas instituições de relevante interesse para o concelho de forma desigual, 

lembrando que tinha sido política da Câmara, e que o NEVA tinha consentido, que a Câmara cedesse gratuitamente 

e por tempo indeterminado, à Santa Casa da Misericórdia, um terço do edifício, não tendo feito o mesmo com o 

NEVA. Por outro lado, na proposta inicial, que tinha andado em discussão durante largos meses, o que estava em 

causa era o NEVA adquirir todo o edifício, considerando que levantaria um problema, pois de certeza a Santa Casa 

da Misericórdia não iria ficar com um terço de edifício gratuitamente. Afirmou que uma das valências prioritárias do 

edifício, do ponto de vista social, era o infantário, pois o de Vagos encontra-se lotado e os preços praticados são 

muito elevados para a generalidade dos pais que trabalham na Zona Industrial, e que portanto é conveniente que a 

Câmara dê o seu contributo de uma forma decisiva para que as prestações que os pais pagam pelas crianças sejam 

compatíveis com os seus salários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado João Carlos Regalado começou por informar que estava a intervir na qualidade de 

presidente da Junta de Freguesia de Soza, e afirmou que os deputados municipais deveriam assumir de uma vez por 

todas que o NEVA era uma instituição de interesse público que muito tinha ajudado a desenvolver o concelho de 

Vagos, sendo um parceiro estratégico da “Mais Vagos” e da Câmara. Considerou ainda que o NEVA presta um 

serviço social não só através da creche e do ATL mas também em parceria com o Centro de Emprego de Aveiro, 

com os cursos que proporciona às pessoas que estão desempregadas. Em jeito de conclusão, afirmou que o NEVA é 

gerido por gente séria, conhecida e empreendedora do concelho Vagos, considerando que se deveria apoiar a decisão 

da Câmara, dado o grande mérito e interesse público do NEVA. -------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado considerou que, para atrair as empresas para o concelho de Vagos, o 

município deve ter uma associação empresarial forte, questionando que outra associação do concelho ficaria com 

um encargo de 500 mil euros para pagar ao banco, não tendo nenhuma garantia real, pois o edifício continuava a ser 

propriedade da Câmara. Parece-lhe, então, que trinta anos de usufruto é um prazo razoável, considerando que este 

esforço do NEVA surge para o bem do concelho. --------------------------------------------------------------------------------  



-------- A senhora deputada Dina Ribeiro começou por referir que não passa pela cabeça do Grupo Municipal do 

CDS/PP não considerar o NEVA como um parceiro estratégico importante, pois isso é evidente. E não está em causa 

a seriedade de ninguém, muito menos da instituição. Em relação à questão em discussão, informou que o Grupo 

Municipal tinha uma posição em Junho de 2008, que mantém, que era a de votar favoravelmente o protocolo. E 

lembrou que na Assembleia Municipal de Setembro voltou a falar nessa questão, pois esperava que este fosse 

apresentado nessa Assembleia, o que não aconteceu. E baseando-se no estudo elaborado pelos colegas de bancada, 

afirmou que o que agora é apresentado são condições totalmente diferentes daquelas que estavam no protocolo que 

tinham analisado e daquelas que supostamente estavam no protocolo que o senhor Presidente da Câmara apresentou 

na Assembleia de Junho. Assim, o Grupo Municipal não concorda com algumas das cláusulas que definidas no 

documento em discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a autorização/rectificação da constituição de usufruto a 

favor do NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) do contrato promessa. ------------------------------------------------------ 

-------- Realizada a votação, foi aprovada com vinte e quatro votos a favor e seis votos contra a 

autorização/rectificação da constituição de usufruto a favor do NEVA (Núcleo empresarial de Vagos) do contrato 

promessa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Grupo Municipal do CDS/PP apresentou a seguinte declaração de voto: “ Em virtude de não concordarmos 

com os termos das cláusulas 3ª e 14ª, o grupo municipal do CDS/PP vota contra.”. ---------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público para intervir. ------------------------------------------ 

-------- Do público presente interveio o senhor Carlos Neves, na qualidade de associado do NEVA e de empresário 

do Concelho de Vagos, questionando as bancadas do CDS/PP e do PS se estas votavam contra também a cedência 

gratuita de um terço do edifício à Santa Casa da Misericórdia ou se apenas votavam contra os 250 mil euros do 

NEVA para dois terços do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia esclareceu que o período reservado ao público era para que este pudesse 

questionar a Câmara relativamente a assuntos que queriam ver esclarecidos e que as respostas apenas podiam ser 

dadas pelo Presidente da Câmara ou algum dos vereadores. -------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo secretário para a leitura da minuta da acta. ----- 

-------- De imediato o segundo secretário, Óscar Lopes Francisco, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.- 

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


