
ACTA Nº 9 

Acta da Sessão Ordinária do dia 24 de Setembro de 2010 

-------- Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dez, 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 

Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora 

Maria da Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltou à presente Sessão o senhor deputado Manuel Bogalho. ----------------- 

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

Vereadores Albina Rocha, Silvério Regalado, Marco Domingues e Dina Ribeiro. ------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a conhecer a correspondência recebida e expedida, no período entre 

25 de Junho e 24 de Setembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal enquanto membro da Assembleia e também a título pessoal 

leu a seguinte comunicação aos deputados:---------------------------------------------------------------------------------------  

“Parecer sobre incompatibilidade na acumulação de membro da Assembleia Municipal/administrador de 

empresa participada pelo município.----------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento das dúvidas levantadas sobre a incompatibilidade entre o cargo de membro da Assembleia 

Municipal e o exercício de funções executivas na MaisVagos, S.A, venho informar a Assembleia do 

seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quando a dúvida foi suscitada eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, entendi não solicitar um 

parecer à CCDRC, uma vez que o mandato de administrador da MaisVagos estava no fim. Optei por 

esperar pelo parecer pedido pela Câmara Municipal e suspender preventivamente as minhas funções 

executivas na MaisVagos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apontando o parecer pedido pela Câmara Municipal para a não existência de incompatibilidade e tendo a 

Câmara Municipal deliberado indicar-me novamente para a administração da MaisVAgos, aceitei tomar 

posse como administrador da empresa.------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo impacto que a notícia da possível incompatibilidade teve, tornou-se para mim evidente a necessidade 

de solicitar um segundo parecer jurídico.--------------------------------------------------------------------------- 

Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, recai sobre mim a obrigação de solicitar o parecer. Porque 

o cargo me concede essa possibilidade e por se tratar da possível incompatibilidade do próprio presidente 

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

Assim, solicitei em devido tempo um parecer à CCDRC, que aponta para a incompatibilidade na 

acumulação dos cargos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentei de imediato a minha demissão ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal da MaisVagos e informei 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal do parecer da CCDRC e do pedido de demissão.-------------------- 

Não quero que fiquem quaisquer dúvidas sobre este assunto, pelo que é hora de clarificar a minha 

decisão:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 – Não entro em discussões jurídicas sobre o teor dos pareceres – até porque não tenho competência 

técnica para o fazer;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – A minha posição sobre qual dos cargos ocupar também é clara e conhecida:------------------------- 

• Optaria sempre por ser membro da Assembleia Municipal, cargo a que me candidatei e para 

o qual fui eleito;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Só aceitaria ser administrador da MaisVagos por indicação e em representação do accionista 

Município de Vagos e mais nenhum.------------------------------------------------------------------ 

Estarei sempre disponível a ajudar a MaisVagos ou qualquer outra organização social ou empresarial que 

tenha por objectivo o desenvolvimento sócio-económico do concelho. ------------------------------------- 

Sendo a MaisVagos um instrumento importante para atingir esse desenvolvimento, apelo a todos para 

agirem em conformidade com os interesses do Município.”--------------------------------------------------- 
-------- O senhor Presidente da Assembleia informou que a discussão e votação da acta referente á Sessão de 25 de 

Junho, iria ser efectuada na próxima Sessão Ordinária. -------------------------------------------------------------------------- 



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

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos senhores deputados para intervirem neste período. ----- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou a sua intervenção lamentando a saída do Dr. Carlos Neves da 

MaisVagos S.A., considerando que tinha sido uma das principais pessoas a impulsionarem o crescimento da 

empresa. Deu os parabéns aos Bombeiros Voluntários de Vagos pelos seus 82 anos. Congratulou a Câmara 

Municipal pela recuperação da Praça da Republica e pela iniciativa da edição do roteiro turístico do concelho em 

português e em inglês. Solicitou que os serviços municipais pudessem intervir num parque que se encontrava na 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, por trás da florimar, lembrando que esse mesmo parque já tinha sido 

intervencionado acerca de 4 anos atrás, mas que a obra apenas tinha atingido 10% daquilo que era o objectivo. 

Elogiou o sistema implantado de limpeza das praias do concelho, mas afirmou que o sistema de limpeza dos 

sanitários poderia ser melhorado. Afirmou que já tinha telefonado várias vezes para a câmara com o objectivo de 

comunicar várias ocorrências no concelho, pediu a todos os funcionários municipais, desde o senhor Presidente aos 

senhores Vereadores, que assim que avistassem alguma situação anómala a deviam comunicar o mais rapidamente 

possível, de modo a que esta pudesse ser corrigida de imediato. Afirmou que estava orgulhoso com os arranjos da 

nova rotunda, chamando apenas a atenção para a quantidade de publicidade de privados que se encontrava no espaço 

público envolvente. Sobre a animação de Verão na praia da Vagueira considerou que havia um potencial enorme 

para melhorar essa animação. Enalteceu a exposição das obras do artista Fernando Gaspar, não deixando de fazer 

um reparo perante a falta de representante da Câmara Municipal na exposição, apesar de ter sido convidada. 

Chamou a atenção para o constante abuso na ocupação do espaço público que a denominada senhora da fruta estava 

a levar a cabo na praça da Vagueira, esperando que a Câmara Municipal criasse o mais rapidamente possível um 

parque de estacionamento naquele local, para que a dita senhora não abusasse mais do espaço público. Por fim, 

considerou que o responsável do departamento de higiene e ambiente da Câmara Municipal, devia passar pelos 

contentores de lixo, para observar no estado em que eles se encontravam, principalmente junto às escolas e IPSS, 

recomendando que se tivesse mais atenção a este aspecto, principalmente no que dizia respeito à limpeza dos 

contentores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Rogério Simões começou por dar os parabéns ao Dr. Carlos Neves pela clareza que tinha 

incutido no lugar pelo qual tinha sido indicado pela Câmara Municipal, considerando que a questão da 

incompatibilidade suscitava bastantes dúvidas. Recordou as comemorações das 3 freguesias do concelho que iriam 

decorrer proximamente, lembrando todos os autarcas que contribuíram decisivamente para a criação dessas 

freguesias. Questionou mais uma vez o senhor Presidente da Assembleia sobre os meios audiovisuais, assegurando 

que se estes não estivessem presentes na próxima sessão iria ser obrigado a pedir autorização para os trazer 

pessoalmente. Para terminar recomendou ao executivo que fosse efectuado o levantamento global do concelho em 

termos de sinalização, considerando que já era tempo de se fazer uma reciclagem a todos os sinais. --------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por sublinhar e reforçar a questão levantada pelo senhor  

deputado Joaquim Plácido relativamente ao estado dos contentores de lixo e ao tratamento do lixo no concelho, 

confirmando que não eram só os contentores que tinham de ser limpos, mas também o espaço que se encontrava na 

envolvente aos ecopontos. Admitiu que esta questão teria de ser vista em 3 vertentes, a sensibilização das pessoas, a 

responsabilização dos serviços na escolha do local de colocação dos ecopontos e por último a repressão e a 

fiscalização dos autores das descargas de lixo junto aos ecopontos. Questionou o executivo sobre se este tinha feito 

algumas diligências junto à AdRA, nomeadamente no que dizia respeito ao preço da água a pagar pelas instituições 



de solidariedade social, considerando que a autarquia deveria fazer um esforço junto da empresa para que o preço da 

água a cobrar às IPSS fosse, no mínimo, igual ao valor a pagar pelas autarquias, dizendo que se o valor não sofresse 

alterações as IPSS iriam sofrer bastantes dificuldades. Fazendo referência a um artigo de opinião que tinha saído no 

Diário de Aveiro um mês depois da última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, assinado pelo senhor 

Joaquim Plácido com o título “ vergonha”, que dizia entre outras coisas que tinha estalado o verniz e havido falta de 

educação e calunias nessa mesma Sessão da Assembleia, assegurou que ele tinha muitos anos de Assembleia 

Municipal e que não tinha vergonha do que se tinha passado, voltando a referir que a Assembleia Municipal tinha 

aprovado considerar de interesse público municipal uma área de 15 hectares onde iriam ser feitos buracos até aos 

28m, como estava escrito no plano de obra. Confessando que não tinha nenhuma intenção de responder nos jornais, 

afirmou que era na Assembleia Municipal que dizia, olhos nos olhos, o que lhe ia na alma em todas as matérias que 

diziam respeito ao concelho de Vagos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Louvou a atitude do Dr. Carlos Neves, afirmando que a empresa Mais Vagos ficaria prejudicada com a sua saída. 

Considerando que o senhor Presidente da Assembleia tinha sido um homem prudente e inteligente que tinha 

colocado transparência numa matéria que precisava de transparência, congratulou-se por fazer parte de uma 

Assembleia presidida pelo Dr. Carlos Neves. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado André Pinho começou por os parabéns aos professores, alunos, pais e à Câmara Municipal 

de Vagos por terem contribuído para que, no concelho de Vagos, as actividades lectivas tivessem começado 

atempadamente e sem grandes problemas. Deu os parabéns à Vereadora da educação pela iniciativa que, em 

conjunto com a orquestra do centro, visada a colocação de todos os alunos do 1º ciclo e 2º ciclo em sintonia, 

promovendo o ensino da musica no concelho de Vagos. Questionou o executivo sobre as obras nos estradões de 

Calvão e da Lomba. Por fim, questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre o pagamento ou não das portagens na 

A17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção elogiando o Dr. Carlos Neves, declarando que 

apesar de não concordar com a decisão que este tinha tomado a aceitava e respeitava. Considerava que este tinha 

dignificado a classe política local e nacional, pois podendo optar por um dos lugares, tinha optado por aquele que 

tinha assumido perante o povo e os eleitores e não aquele que lhe poderia conferir uma remuneração e um espaço de 

desenvolvimento do concelho. Relativamente à sinalização informou que o levantamento de toda sinalização estava 

feito freguesia a freguesia e que estava no momento a ser estudado o procedimento de substituição e colocação de 

sinalização de modo a fosse cumprida toda a legislação em vigor. No que dizia respeito aos ecopontos e sem querer 

escamotear responsabilidades à autarquia, referiu que existia uma entidade, ERSUC, que geria com uma autonomia 

absoluta a colocação a recolha e limpeza dos ecopontos, revelando que não tinham sido poucas as chamadas de 

atenção por parte da Câmara Municipal para o estado dos ecopontos e para a necessidade de uma recolha com 

períodos mais curtos. Em relação ao preço da água, informou que tinha tido recentemente uma reunião na AdRA, 

tendo chamado à atenção para um conjunto de pontos, em especial a cedência da posição contratual dos contractos 

do município para a ampliação da rede de saneamento e o preço da água nas IPSS. Sobre este último referiu que, 

independentemente de o Município aumentar o apoio social às IPSS, uma vez que o município tinha uma receita de 

alienação de água ao sistema, considerava que o preço que a AdRA cobra às IPSS era demasiado alto. Sobre a 

exploração da INARCE afirmou que não se iria pronunciar-se apenas referiu que tinha havido uma interpretação 

política/jurídica do assunto com a qual discordava, apenas dizendo que o Código Administrativo se aplicava à 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Quanto às obras no estradão de Calvão, explicou que a parte que estava 



alcatroada era propriedade privada e que terminando essa parte privada começava a parte regime florestal total onde 

se tinha de obter autorização prévia da Autoridade Florestal Nacional, revelando que se iria diligenciar para que o 

assunto fosse resolvido, com a possibilidade de alcatroar a totalidade do estradão. Em relação às portagens na A17 

referiu que ainda não estava em condições para afirmar se munícipes de Vagos estariam isentos e se estivessem por 

quantos km e por quantas utilizações, revelando que o documento estava a ser estudado. --------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira chamou à atenção da Câmara Municipal para o que julgava ser um 

lapso/erro na constituição da comissão arbitral municipal para o regime de arrendamento urbano, na medida em que 

esta tinha dois representantes dos arrendatários não habitacionais e não tinha nenhum representante dos senhorios. 

Confessando que não tinha percebido a referência que senhor Presidente tinha feito ao C.P.A., na questão dos inertes 

pois só se tinha referido à capacidade de licenciamento tendo em conta o Decreto-lei que regula a exploração de 

inertes e que não lhe parecia que se tratasse de um problema de código administrativo, mas sim de um problema de 

definição do que era uma pedreira de classe 2 e uma pedreira da classe 3, expondo que daquilo que tinha lido, à 

classe 2 pertenciam as explorações que tivessem mais de 10m de profundidade em plano de lavra, querendo isto 

dizer que era a diferença entre a cota mínima e a cota existente antes do inicio da exploração. Afirmou que o 

problema da Assembleia Municipal não era o licenciamento, mas sim o reconhecimento do interesse público 

municipal da exploração, para que depois pudesse ser licenciada fosse por quem fosse. -----------------------------------

------- O senhor deputado Joaquim Plácido esclareceu que o artigo referido pelo senhor deputado Jorge Luís 

Oliveira, tinha sido escrito no dia a seguir à realização da última Sessão de Assembleia e que o jornal “O Ponto” não 

tinha publicado o artigo na semana seguinte, tendo sido “obrigado” a enviar o artigo para ser publicado no jornal 

Diário de Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Sérgio Freire concordou com o deputado Joaquim Plácido em relação à falta de 

comparência da Câmara Municipal na exposição do artista Fernando Gaspar, considerando que era importante que 

estivesse sempre alguém em representação da Câmara nesse tipo de eventos. Chamou a atenção para a protecção do 

muro que estava paralelo à costa na praia da Vagueira antes que acontecesse alguma coisa, nomeadamente aos 

miúdos que andavam lá por cima. Solicitou que a informação relativa às Assembleias Municipais fosse remetida em 

formato digital. Por último, sugeriu que poderia ser implementado um sistema onde ficassem registados os 

problemas e onde fosse fácil seguir a resolução desse mesmo problema. ----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------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 Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira à data de vinte quatro 

de Setembro de dois mil e dez e a actividade municipal no período compreendido entre vinte e cinco de Junho a 

vinte quatro de Setembro de dois mil e dez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Sérgio Freire solicitou dois esclarecimentos: o primeiro dizia respeito às obras realizadas 

nas freguesias, pois tinha reparado que apenas 8 das 11 freguesias do concelho apareciam na informação, 

perguntando se isso queria dizer que nas freguesias, que não constavam na informação, não tinha sido feita obra, 



dando o exemplo da freguesia de Soza; o segundo esclarecimento era sobre qual a razão para que a contratação dos 

auxiliares educativos tivesse sido feita através de uma empresa de outsourcing. -------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que apesar de não constarem na informação algumas freguesias 

não significava que não tinha sido executada obra nessas freguesias, apenas significava que os serviços operativos 

municipais não tinham tido uma intervenção relevante, nas freguesias em questão, afirmando que o que aparecia na 

informação eram apenas as obras mais relevantes que os serviços operativos tinham desenvolvido nas freguesias. 

Quanto à contratação dos auxiliares de educação, informou que tinha sido necessário iniciar um processo concursal 

de recrutamento de pessoal para os treze lugares de auxiliares de acção educativa, ao qual tinham concorrido 81 

candidatos. Afirmou que os elementos do júri tinham trabalhado bastante mas que dado que dos 3 elementos júri, 

dois eram funcionários da Câmara e o outro era funcionário do Agrupamento, todos com direito a férias,  mas que 

mesmo que não tivessem férias a análise final dos candidatos ultrapassaria sempre o inicio do ano escolar, referindo 

que o ano escolar só podia iniciar-se com todas as condições previstas na Lei, sendo que estas contratações tinham 

sido precárias e provisórias até final do procedimento concursal, que estava na sua fase final. ----------------------------

------- O senhor deputado Sérgio Freire, relativamente à aquisição de um terreno em Soza, referiu que era difícil à 

Assembleia Municipal fiscalizar essas aquisições se a Câmara não fizesse um pequeno texto justificando o porquê 

da aquisição do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a aquisição do terreno tinha por objectivo a regularização da 

aquisição de uma área para a instalação da ETAR de Salgueiro, que tinha sido decidida pela Câmara Municipal em 

2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A senhora deputada Catarina Oliveira, em relação à contratação das auxiliares de educação, comentou que 

quando tinha sido aberto o concurso a 9 de Julho e publicado em Diário da Republica em 21 de Julho, já se sabia que 

toda a gente ia ter direito a férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS. - 

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que a Assembleia Municipal tinha aprovado o 

orçamento e o mapa de pessoal em Abril, tendo posteriormente aprovado uma nova organização dos serviços 

municipais, assegurando que para dar cumprimento à nova organização dos serviços municipais era necessário 

proceder à alteração do mapa do pessoal, confirmando que eram essas alterações que estavam em discussão. 

Confirmou ainda, que no próximo mapa de pessoal, a aprovar no mês de Dezembro de 2010, já estariam efectuadas 

todas as alterações previstas na nova organização dos serviços municipais. --------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Sérgio Freire, relativamente ao mapa de pessoal, solicitou alguns esclarecimentos, 

nomeadamente acerca da área da informática. Constatando de forma que considerou peculiar, que aparecia no mapa 

de pessoal uma pessoa licenciada na área de informática para a divisão de acção social, enquanto para a divisão de 

sistemas de informação aparecia um bacharel na mesma área, parecendo-lhe ainda mais estranho, pelo facto dessas 

pessoas terem descritas no mapa de pessoal exactamente as mesmas funções. Questionou o porquê desta situação. 

Considerou que as funções que estavam no mapa de pessoal estavam descritas em termos gerais, não havendo 

qualquer justificação para a real necessidade dessas vagas, reconheceu que esse papel competia à Câmara Municipal 

mas considerava importante que essa justificação aparecesse em algum lado. Por fim questionou sobre qual o número 

de técnicos informáticos que a Câmara tinha ao seu serviço, apenas para ter uma ideia da dimensão do que se estava 



a falar. Aproveitou para dar o parabéns à Câmara pelo site, mas afirmou que a parte que dizia respeito aos sistemas 

de informação geográfica não funcionava. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor deputado Carlos Guilherme questionou o executivo no intuito de saber quantos assessores existiam 

na Câmara e qual a despesa que representavam. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira questionou o executivo sobre o porquê da solicitação, para a divisão 

de contabilidade especificamente de uma licenciatura em gestão de empresas, quando haviam cursos que tinham no 

seu plano de estudos contabilidade pública e autárquica, achando que em princípio um curso de gestão de empresas 

estava mais virada para a gestão empresarial e não para as questões de contabilidade pública ou autárquica. 

Confirmou que tendo em conta que no ano transacto tinha sido aprovado um regulamento interno, já revisto e 

rectificado este ano e elaborado um quadro pessoal que também já tinha sido alterado uma vez, estando agora em 

discussão a segunda alteração a esse quadro de pessoal, questionou para quando é que estava previsto acabar com 

estas alterações e se era desta vez que já iam poder ser enquadradas aquelas pessoas, que em vez de estarem 

contratadas para prestarem serviço de assessoria e que na prática não era exactamente o que faziam, se agora cabiam 

no quadro e podiam de uma vez por todas serem admitidas e fazerem o que era preciso fazer na autarquia, ou seja, 

manter os serviços, as divisões e as secções a funcionarem como devia ser. Se assim fosse considerava que esta 

alteração ao mapa de pessoal podia vir a constituir alguma redução da despesa, pelo menos no imediato. --------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que entendia que algumas situações que estavam previstas eram 

de mobilidade interna e portanto eram pessoas que deixavam de estar a contrato de prestação se serviço ou a termo 

certo e passavam para o regime da função publica, que ficava mais barato a Câmara Municipal. Questionou o 

executivo sobre se a Câmara Municipal já tinha avaliado o impacte na despesa deste novo quadro de pessoal. --------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara admitiu que a questão levantada pelo deputado Sérgio Freire parecia um 

contra-senso mas não era, pois para a área da biblioteca a licenciatura em informática era uma exigência do 

Ministério da Cultura, sem a qual a Câmara não poderia protocolar e por via disso garantir o financiamento da 

biblioteca, acrescentando que o quadro de 5 pessoas que estavam afectas à biblioteca era exactamente a exigência 

feita pelo IPLB para a assinatura do protocolo definitivo de financiamento da biblioteca. Quanto à divisão de 

sistemas de informação chegava, em termos de necessidades da autarquia, um bacharel, confessando que também 

chegaria para a biblioteca, mas como as imposições eram do IPLB e não da Câmara Municipal esse quadro teria que 

estar presente no mapa de pessoal. Em relação aos técnicos informáticos informou que existiam na Câmara 

Municipal um assistente técnico, um bacharel e um especialista. Relativamente ao conteúdo funcional e à 

justificação, informou que do ponto de vista formal o mapa do pessoal estava de acordo com o que estava previsto na 

legislação, explicando que o conteúdo funcional de dois engenheiros nas obras particulares era necessariamente o 

mesmo, executando diariamente, provavelmente, funções distintas mas explicando que o conteúdo funcional da 

divisão para aquele tipo de técnico era o mesmo. Referiu que havia um conjunto de alterações ao mapa de pessoal 

que decorriam da nova organização dos serviços municipais, explicando que havia uma diferença entre o momento 

da justificação da necessidade em contratar e a contratação propriamente dita, afirmando que o mapa de pessoal era 

apenas instrumento que se adequava à organização dos serviços que tinha sido aprovada. Afirmou que era a favor da 

estabilidade da relação jurídica de emprego, ou seja dos contratos de trabalho em regime das funções públicas, 

revelando que assim que fosse autorizado pelo senhor Ministros das Finanças e assim que fosse clarificado que a 

regra imanada para a administração pública central se aplicava à administração pública local, era a favor em 

transformar vínculos precários em vínculos indeterminados, ainda que, de acordo com a nova legislação, a 



vinculação eterna do funcionário que entrava no quadro da autarquia até à reforma tinha acabado, pois essa 

legislação permitia o despedimento num leque alargado se situações. Afirmando que não tinham sido assim tantas as 

alterações ao mapa de pessoal, recordou que apenas tinham sido duas alterações e consequentes, a primeira, era 

urgente pois tinha sido criado o departamento de controlo interno que era essencial para a implementação do 

SIADAP na autarquia, desencadeando a outra alteração. Comunicou que o mapa de pessoal definitivo viria à 

Assembleia Municipal juntamente com o orçamento, em Dezembro de 2010. Em relação ao número de assessores e à 

respectiva despesa que representavam, afirmou que gostaria mas que no momento não conseguia responder com todo 

o rigor, pois não tinha esses pormenores, dizendo apenas que assessores, deviam ser cerca de meia dúzia, declarando 

que tinham também algo que não se podia confundir com assessores e que eram as nomeações políticas, que se 

encontravam previstas na Lei e que eram um direito de quem tinha sido eleito optar por nomear adjuntos, chefes de 

gabinete e secretários. Assegurou que na próxima Assembleia Municipal seria fornecia toda a informação acerca 

desta questão, quem eram e a soma dos respectivos vencimentos, com todo o rigor que era necessária nestas 

questões. Em reposta ao senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que apesar de prezar muito as relações 

jurídicas de emprego estáveis, em concursos públicos de recrutamento, as pessoas que se encontravam em regime 

precário não eram necessariamente as vencedoras desses concursos. Dando como exemplos os concursos públicos 

para auxiliares de acção educativa, e o concurso para bibliotecária, afirmou que fazia questão que os concursos 

públicos de recrutamentos fossem isentos, transparentes e rigorosos, concluiu expressando que na Câmara Municipal 

se pretendia criar relações jurídicas estáveis para quem estava, apenas se essa pessoa provasse, em concurso público, 

que era melhor que os candidatos com o qual concorria. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira tranquilizou o senhor Presidente afirmando que nunca tinha criticado a  

falta transparência nos concursos públicos de recrutamento da Câmara Municipal. Afirmando que outra coisa era 

falar de contratações em regime de prestações de serviço para desempenhar funções que deviam ser desempenhadas 

por funcionários do município. Revelou que a questão que estava em causa era se se iria continuar a ter um assessor 

com responsabilidades sobre o operariado em vez de ser o chefe de divisão ou de secção. Afirmando que o problema 

não eram as pessoas em questão, até porque reconhecia que as algumas das pessoas que estavam nomeadas como 

assessores tinham elevada competência e uma elevada capacidade de trabalho. Quanto à estabilidade do emprego 

afirmou que da mesma forma que havia socialistas no grupo municipal Vagos Primeiro, haviam marxistas e 

leninistas no grupo municipal do PSD. Conclui para que ficasse bem claro que a sua posição era que a serem 

substituídas as pessoas que estavam a desempenhar tarefas sob a capa de assessoria e que na prática não eram 

assessores, era preferível serem colocados no quadro da Câmara Municipal, não colocando qualquer dúvida quanto a 

transparência dos concursos de recrutamento. Chamou a atenção para a urgência de contratação de um médico 

veterinário municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal 

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

-------- Realizada a votação, a alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vagos foi aprovada com sete 

abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS 

– DOAÇÃO DE TERRENO DO ACTUAL QUARTEL SEDE. ------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 



------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que se tratava de uma questão de justiça, informando que 

o quartel estava erigido num prédio rústico propriedade da Câmara Municipal e, sendo assim, a Câmara tinha 

entendido doar o prédio onde estava o quartel construído. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido revelou que o grupo municipal do PSD iria votar a favor, afirmando que 

se iria reparar uma acção precária de muitos executivos que tinham passado pela Câmara Municipal, em entregar aos 

bombeiros aquilo que era seu direito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Rogério Simões informou que o grupo municipal Vagos Primeiro iria votar 

favoravelmente, mas lembrou que no local existiam dois prédios urbanos inscritos na matriz, a antiga garagem e o 

antigo quartel da GNR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira demonstrou o seu contentamento por ver resolvido um problema que 

já se arrastava há bastante tempo. Afirmou que estranhava que a Câmara Municipal mais uma vez não tivesse 

colocado na convocatória qual era o valor do bem a transmitir, porque mais uma vez considerava que este assunto 

não tinha de ir a Assembleia Municipal, porque a Lei das autarquias locais atribuía essa competência à Câmara 

Municipal, mas revelando que neste caso votava a favor com muito gosto, mas considerava que a Assembleia 

Municipal não se tinhas de pronunciar sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a doação de terreno do actual Quartel Sede à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos. ----------------------------------------------------------------  

------- Realizada a votação, a doação de terreno do actual Quartel Sede à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos da Câmara Municipal de Vagos foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

-------- Esgotados pontos da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público para 

intervir, se assim o pretendesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Do público interveio o Sr. António Marques Pires natural do Fontão, que levantou algumas questões sobre a 

limpeza de um terreno do qual é proprietário na freguesia de Soza. O Sr. João Carlos Loureiro, Presidente da Junta 

de Freguesia de Soza, esclareceu a questão levantada pelo senhor António Marques Pires--------------------------------- 

-------- Não havendo mais público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda 

secretária para a leitura da minuta da acta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------De imediato a Segunda Secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Presidente da Assembleia 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


