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ATA Nº24 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 21 de 
setembro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, no 

salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob 

a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos senhores Manuel 

Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: ------------ 
------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 
------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 
------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------D – Período de “antes da ordem de trabalhos”; ------------------------------------------------------------------ 
------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 
------PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA ALIENAÇÃO, POR AJUSTE DIRETO, À CREDIT EN REGION, OUTORGANDO ESCRITURA 
DE COMPRA E VENDA DOS LOTES 3 A 29 E 32 A 45 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA 
BOA HORA/FLORESTA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/94, DE 10 DE OUTUBRO, ALTERADO EM 8 
DE JUNHO DE 2007 E EM 17 DE MAIO DE 2011; ------------------------------------------------------------------------ 
------PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO 2012; ---------------- 
------PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA O PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO; -------------------------------------------- 
------PONTO CINCO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO 
ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO; -------------------------------------- 
------ PONTO SEIS - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA EMPRÉSTIMO-QUADRO/QREN-BEI ATÉ AO MONTANTE DE 633.827,02€ - CENTRO 
ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO SETE - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL). ----------------------------------------------------- 
-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção.  

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da 

Rocha Nunes de Oliveira e Paulo Ricardo Corticeiro Sousa Moreira eleitos na lista do Movimento 

VAGOS Primeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Rui Manuel de Almeida Neto, Tony Richard Almeida, Madalena Marques dos Santos 

Simões Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de Fátima 
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da Cunha Coelho Moço, André de Jesus Pinho e Francisco José Ferreira São Marcos eleitos na lista do 

Partido Social Democrata; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério Rua, Ponte de Vagos; 

Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; João Carlos 

Regalado Loureiro, Soza, Maria Fernanda Oliveira, Ouca e Dulcínia Martins Sereno, Santo André de 

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

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhores Susana 

Maria Ferreira Gravato, Juan Carlos Martins, Susana Maria da Costa Reis em substituição de Juan 

Carlos Martins, Joaquim António Pires Plácido, Sérgio Manuel da Silva Freire e Licínio Custódio Ramos, 

presidente da Junta de Freguesia de Covão do Lobo 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Manuel José Ferreira Bogalho 

representado por Manuel Oliveira Pimentel Nogueira e Carlos Alberto Soares da Costa Pereira 

representado por António Bodas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: senhor presidente da câmara, Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco António Domingues, Silvério Regalado e Albina 

Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação as atas das sessões de 27 de 

abril, 28 de junho e 27 de julho de 2012. A ata referente à sessão de 27 de abril foi aprovada com três 

abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira, Catarina Oliveira e Tony Richard de Oliveira. A 

ata de 28 de junho foi aprovada com três abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira, 

Catarina Oliveira e Silvério Rua. A ata de 27 de julho foi aprovada com três abstenções, dos senhores 

deputados Jorge Luís Oliveira, Catarina Oliveira e Rogério Simões.--------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 
------O senhor presidente da assembleia municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da assembleia municipal, no período compreendido 

entre 28 de junho a 20 de setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 

regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas pelos senhores deputados Manuel Marcelino 

Manangão e Rogério Simões à sessão realizada no dia 27/07/2012 e ao senhor deputado Juan Carlos 

Martins a faltada dada à sessão de hoje. Foram ainda justificadas as faltas dadas pelo senhor deputado 

Paulo Ricardo Corticeiro Sousa Moreira às seguintes sessões: 14/5/10; 16/7/10; 12/11/10; 30/9/11; 

25/11/11; 13/4/12; 28/6/12; 27/7/12. Ficam também justificadas todas as faltas dadas pela senhora 

deputada Susana Maria Costa Reis, incluindo a de hoje, pois não foi convocada devidamente devido a 

um lapso na identificação da sua residência. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 
------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Paulo Santos e começou por questionar o senhor 

presidente da câmara relativamente à questão do saneamento, referindo-se concretamente às 

freguesias da zona sul do concelho, Fonte de Angeão e Ponte de Vagos. No fim-de-semana passado o 

senhor Paulo Santos passou nessas zonas e verificou que as estradas se encontram em muito mau 

estado, quase intransitáveis e há zonas onde o alcatrão foi reposto que cedeu em alguns sítios. Em 

anteriores sessões da assembleia municipal já foram feitas várias chamadas de atenção ao executivo 

camarário para assegurar uma melhor fiscalização neste tipo de obras, uma vez que, este tipo de 

situações têm vindo a verificar-se consecutivamente em várias obras a serem executadas no concelho. 

Outra questão que colocou, agora dirigida ao senhor vereador Marco Domingues, teve a ver com um 

ponto que fez parte da ordem de trabalhos da sessão de 30 de junho de 2011, o regulamento do centro 

de recolha oficial de animais no município de Vagos, em que o senhor vereador ficou de o corrigir, uma 

vez que houve necessidade de o fazer, e entretanto passou mais de um ano e o assunto nunca mais 

veio aqui à assembleia municipal e o senhor deputado gostaria de saber o ponto de situação. Outro 

esclarecimento prende-se com o regulamento da Zona Industrial de Vagos (ZIV) que parece estar feito 

há mais de um ano e daí não se perceber muito bem a demora em ser remetido a apreciação e votação 

deste órgão deliberativo. Para concluir referiu-se ao regulamento da publicidade, propaganda e 

ocupação de espaços públicos que em 29 de abril de 2011 foi presente a esta assembleia, aprovado 

com algumas alterações, e que até à data não se soube mais nada. Entretanto, houve algum trabalho de 

sensibilização das pessoas para a obrigatoriedade dessa medida, tendo muitas delas regularizado a 

situação mas outras continuam sem o fazer e pelos vistos também nada lhes acontece. É como em tudo, 

ou seja, há os cumpridores e há os incumpridores e como tal os que cumprem sentem-se lesados e por 

isso e cabe ao executivo camarário fazer cumprir essas medidas. ---------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado André Pinho e questionou a senhora 

vereadora Albina Rocha relativamente às atividades extra curriculares (AEC) e o porquê do atraso no 

início das mesmas, atendendo a que o arranque do novo ano letivo foi há duas semanas e ao que 

parece não se verificou qualquer problema exceto com o início das atividades extra curriculares. ----------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara para responder às questões colocadas 

pelos senhores deputados. Relativamente à questão do saneamento da zona sul do concelho de Vagos 

informou de que a câmara municipal não é o dono da obra, não é a entidade responsável pela boa ou 

má execução da mesma e nem a entidade responsável pela fiscalização. A câmara municipal tem, 

através dos seus serviços, nomeadamente a divisão de infraestruturas e ambiente, acompanhado de 

perto a execução das obras, até porque sendo no território municipal é sua obrigação assegurar que seja 

cumprido o contrato de empreitada outorgado entre a ADRA e os empreiteiros. Acontece que este 

assunto é recorrente aqui na assembleia municipal e na câmara municipal, também, nas várias reuniões 

e solicitações por parte da autarquia ao dono da obra, a ADRA, para que utilizando os instrumentos 

legais que tem ao seu dispor obrigue os empreiteiros a fazer bem e a repor bem. Tal situação não se tem 

verificado e já houve várias iniciativas e alguns empreiteiros fizeram bem e repuseram bem. Contudo, 

houve outros que nem fizeram bem nem repuseram bem e o senhor presidente teve conhecimento que 
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um dos empreiteiros, neste caso na zona sul, a empreitada que afeta Fonte de Angeão, Ponte de Vagos 

e parcialmente Santa Catarina na parte dos Pardeiros, desviou um conjunto de trabalhadores para outras 

empreitadas que tinha em fim de prazo, alegando que estava dentro do prazo, e está porque ainda lhe 

faltam catorze meses para concluir os trabalhos contratados pelo consórcio, e portanto deu prioridade 

aquilo que terminava, em termos de prazos, noutras empreitadas e que vai agora retomar a execução 

normal dos trabalhos. No que toca às reposições mais uma vez comprometeu-se a reparar aquilo que 

ainda não reparou e a repor melhor aquilo que tem reposto mal. Mas lá está, a função da câmara 

municipal aqui é pressionar a ADRA para que, enquanto dono da obra, e socorrendo-se dos meios legais 

que tem ao seu dispor, nomeadamente execução de cauções ou garantias bancárias para bom 

cumprimento do contrato, ou neste caso do projeto, o poder fazer porque neste caso são cauções 

bastante elevadas atendendo ao valor elevado da empreitada, cerca de quatro milhões de euros. 

Portanto, infelizmente a câmara anda neste vai e vem com a ADRA para que as coisas sejam bem feitas 

e haverá uma altura em que os empreiteiros não se podem eximir que é o fim da empreitada. E quando 

isto acontecer, e na altura da receção, e o contrato outorgado entre a ADRA e a câmara municipal e os 

empreiteiros, que prevê exatamente estas situações, e deixou-se de pagar trabalhos por estarem mal 

executados, no mínimo a fiscalização para efeitos de receção provisória das obras é obrigatoriamente 

assinada pelas três entidades. Infelizmente, só nessa fase é que recusando-se a câmara municipal a 

assinar os autos de vistoria para efeitos de receção é que os empreiteiros estarão obrigados, e a ADRA 

por via do direito de executar garantias ou cauções, a fazer bem aquilo que está mal feito. Entretanto, 

houve coisas que foram recebidas porque estavam bem feitas e que entretanto houve abatimentos e 

verificou-se que estavam mal feitas. Ainda assim, existem garantias e cauções mais reduzidas mas 

existem para que o empreiteiro, até à receção definitiva possa e deva repara bem aquilo que parecia 

bem executado, nomeadamente em Ouca e em Santa Catarina, depois da segunda reposição. Quanto 

aos regulamentos o senhor presidente da câmara passou a palavra ao senhor vereador Marco 

Domingues e quanto às AEC passou a palavra a senhora vereadora Albina Rocha. Assim sendo, usou 

da palavra o senhor vereador Marco Domingues e referiu que é com enorme satisfação que verifica que 

este tipo de normativos, regulamentos e procedimentos administrativos são do interesse dos senhores 

deputados e é importante que assim seja, porque um processo administrativo não é uma questão tão 

simples quanto parece e são muitas das vezes morosos, como por exemplo tudo o que tem sido feito no 

âmbito do PRACE. Relativamente ao regulamento do centro de recolha oficial de animais município de 

Vagos na altura em que foi apresentado nesta assembleia foi detetado um lapso que entretanto foi 

corrigido e neste momento o regulamento encontra-se concluído e não veio, ainda, à assembleia 

municipal por uma questão de timing. Entendeu o senhor vereador, como gestor desta área, que não se 

verificavam as condições, atendendo a que à época em que veio cá acabou por ser retirado para 

melhoria e entretanto não se verificaram as condições para que ele tivesse necessidade de cá voltar. 

Contudo, e apesar do regulamento não ter sido aprovado à época em que foi visto, conseguiu-se, dentro 

da legalidade, com uma boa implementação do gabinete médico veterinário, com o acordo e parceria 

com a câmara municipal de Ílhavo, dar a volta aos problemas que existiam e que o regulamento viria de 

algum modo ajudar a resolver. Entretanto, não foi também necessário o regulamento atendendo às 
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novas normas da Direção Geral de Veterinária e continuou-se a fazer o trabalho, que é o que mais 

interessa. O regulamento visava, essencialmente, uma questão de defesa da saúde pública, atendendo 

ao excesso de abandono de animais e está-se, neste momento, a fazer uma recolha exaustiva dos 

animais abandonados, e criaram-se mecanismos que permitem às pessoas que evitem esse abandono 

podendo entrega-los no gabinete médico veterinário e aí a autarquia resolverá a situação, sempre dentro 

da lei. O regulamento virá à assembleia em tempo útil, só não veio ainda, porque quando ele veio e 

deveria ter sido aprovado houve aquele lapso e teve que ser revisto. Contudo, não é por falta de 

regulamento que o serviço municipal e que aquilo que realmente interessa à população não está a ser 

feito. Quanto ao regulamento da ZIV é importante que se diga que este visa algumas alterações, com 

vista à melhoria de algumas condicionantes que neste momento a ZIV tem, mas que o tratamento deste 

regulamento foi feito num foro que não é o da assembleia municipal. Portanto, na altura certa e no foro 

próprio o senhor vereador falará sobre este regulamento e quando ele tiver de vir à assembleia municipal 

será remetido. No que diz respeito ao regulamento de publicidade, propaganda e ocupação de espaço 

público a demora prendeu-se inicialmente com a operacionalização de tudo o que se estava a fazer e o 

senhor vereador recordou as fases que este processo já levou desde o levantamento cadastral, que 

demora meses: a revisão das taxas e atualização das taxas à legislação em vigor, que ainda está a ser 

feito, a preparação dos documentos instrutórios, porque não existiam documentos adequados a essa 

matéria. Tudo isto são procedimentos administrativos que quer nesta matéria quer noutras futuras serão 

idênticos e levarão o seu tempo até serem concluídas, nomeadamente o processo de modernização 

administrativa que também se encontra ligeiramente atrasado mas está a decorrer. Outro aspeto a referir 

prende-se com a operacionalização da fiscalização e que tem a ver com a questão de equidade, focada 

pelo senhor deputado, para que todos cumpram os seus deveres e neste momento falta fazer uma 

verificação em quatro freguesias estando as outras já verificadas e harmonizadas com o levantamento 

que foi efetuado, porque também existiam falhas nesse levantamento. Após a verificação das quatros 

freguesias que faltam proceder-se-á à notificação para pagamento das taxas devidas, sendo certo que 

se começou por outras áreas, como por exemplo a praia da Vagueira têm algumas questões de maior 

sensibilidade a ter em conta e teve de se trabalhar primeiro umas áreas em detrimento de outras. Assim 

sendo, para evitar um levantamento excessivo de autos que não faria sentido, atendendo a que o 

levantamento cadastral tinha sido feito e a autarquia tinha os dados já na sua posse e proceder-se-ia 

depois à notificação. Concluindo, ainda que a assembleia municipal e os grupos parlamentares possam 

carecer de alguma informação adicional para que se resolvam estas questões o que é facto é que o 

executivo municipal continua a trabalhar no sentido de que tudo isto tenha, o mais rápido possível, um 

retorno para o município com a tal equidade que se espera. ------------------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra a senhora vereadora Albina Rocha para esclarecer a questão colocada 

pelo senhor deputado André Pinho. Relativamente ao processo das AEC o executivo camarário no final 

do ano letivo transato decidiu que não iria organizá-lo e comunicou atempadamente esta decisão ao 

ministério da educação. Portanto, este ano o processo das AEC desenvolve-se todo com o ministério da 

educação daí a câmara não ter qualquer informação relativamente ao início das mesmas. ------------------- 
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------ Entretanto, retomou a palavra o senhor presidente da câmara para, e ainda relativamente à questão 

das AEC, referir uma componente que não tem necessariamente a ver com a organização interna das 

AEC e sim com a organização ou não organização das AEC. Portanto, que fique claro que a organização 

das AEC, a nível nacional, é competência do ministério da educação pela via dos seus agrupamentos. O 

que tem vindo a acontecer nos vários municípios, numa primeira fase de organização das AEC, foi 

solicitar às câmaras municipais, pelos agrupamentos e pela DREC, que organizassem as AEC 

permitindo-lhes que com instituições locais promovesse essas mesmas AEC. Assim sendo, a câmara 

municipal de Vagos organizou com as IPSS’s, e houve tempos em que quem efetivamente ministrava as 

AEC eram as IPSS’s. Entretanto, o ministério da educação emitiu um despacho dizendo que a 

contratação de pessoal para a execução das AEC seria efetuada na plataforma do ministério abrindo o 

concurso a todos os candidatos a nível nacional que quisessem concorrer, de acordo com as regras 

fixadas e que estavam transcritas e inscritas na plataforma do ministério onde os professores 

concorreram. Nessa fase as IPSS’s do concelho de Vagos entenderam, e bem, que não deviam 

organizar as AEC nos moldes em que eram propostos pelo ministério da educação. Entendeu, ainda, a 

autarquia, apesar de tudo, manter a organização das AEC protocolada com o agrupamento. O município 

lançou concurso, as pessoas concorreram na plataforma do ministério da educação, foram devidamente 

selecionadas, foram colocadas seriadas de acordo com os critérios da plataforma e foi organizado pela 

via administrativa, com consequências financeiras na autarquia, o processo das AEC. Face à lei dos 

compromissos (lei nº8/2012), que entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2012, entendeu a câmara 

municipal de Vagos que para o ano letivo 2012/2013 devolveria a competência ao ministério da 

educação, logo ao agrupamento. Significa que hoje quem está a organizar as AEC é a entidade que 

sempre foi competente para o fazer mas delegou/protocolou com o município e com as IPSS’s. Por outro 

lado acrescia o facto, para além do transtorno financeiro que colocava a lei dos compromissos, uma vez 

que o ministério da educação não pagava mensalmente e pontualmente, e uma vez que saiu legislação 

no orçamento de estado para 2012 relativamente a recursos humanos, de a autarquia ter de inscrever na 

sua esfera de recursos humanos o efetivo contratado e limitando de sobremaneira a gestão dos recursos 

humanos na autarquia. Assim sendo, foram estas duas razões que levaram a autarquia a não organizar 

as AEC e o processo fosse remetido para as mãos de quem é competente, ou seja, o ministério da 

educação. A lei dos compromissos, primeiro, e o programa de apoio à economia local (PAEL), que à 

frente serão analisados, foram abordados na última reunião de câmara que por ser pública suscitou 

alguns equívocos, nomeadamente de que a câmara municipal havia suspendido os apoios às famílias. 

No caso dos apoios às famílias a organização das AEC, e como estavam organizadas, constituía um dos 

apoios, assim como o complemento de apoio à família (CAF), assim como a ação social escolar. Existem 

um conjunto de apoios às famílias que é público e deu a sensação que a câmara tinha suspendido, ou 

suspendeu, ou suspende todos estes apoios, mas que fique bem claro que isto é mentira. O que a 

câmara municipal fez, em dezembro de 2011, e foi aqui na assembleia municipal que isso foi decidido, 

tendo sido previamente proposta da câmara municipal, foi suspender os efeitos do plano de apoio 

excecional a famílias. O plano de apoio era um apoio excecional para além daquilo que sempre foram os 

apoios normais, tais como: social escolar, CAF, regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos, 
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na manutenção de taxas e tarifas, ou seja, há um conjunto de coisas que visa apoiar socialmente as 

famílias que se mantem integralmente em vigor. Aquilo que não foi prolongado foi exatamente aquele 

apoio excecional. Portanto, que fique bem claro que a câmara municipal não se demarcou, nem se 

demarca, nem se demarcará daquilo que tem sido o papel, a nota que é o apoio social que tem dado a 

famílias e às IPSS’s que dão um apoio social relevante a essas famílias. Aliás, muitas das medidas que 

estavam previstas nesse plano de apoio excecional não foram sequer acionadas pelos seus potenciais 

alvos e portanto muitas delas não produziram sequer efeito financeiro. Quanto mais não fosse o 

município estaria sempre na obrigação de o rever. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para reforçar uma questão 

aqui referida pelo senhor presidente da câmara e pedir-lhe uma precisão em relação ao que acabou de 

afirmar. Relativamente às AEC, compete efetivamente ao ministério da educação suportar os custos da 

componente das CAF e por outro lado o município de Vagos já fez um grande esforço neste último ano 

letivo, e recorda que há um ano atrás disse aqui que a câmara iria seguramente gastar cem mil euros a 

mais do que lhe competiria, por suportar esses encargos que são de outrem. Portanto, foi um esforço 

que o município fez e não tem retorno e ainda por cima lhe complica a vida, porque gastou aquele 

dinheiro que não devia ter gasto e ninguém tem isso em consideração. Concluindo, era de todo 

impossível continuar a ter as IPSS’s a financiar o estado e a emprestar-lhe dinheiro durante tanto tempo, 

como aconteceu nos anos anteriores, era insuportável e ao preço a que as coisas estão era 

incomportável. Outra precisão é que as notícias de hoje dizem que vão ser suspensos, ou perder efeito, 

os protocolos com as IPSS’s e na intervenção do senhor presidente isto não ficou muito claro. O senhor 

deputado sabe que isso não corresponde à verdade mas gostava que essa precisão fosse feita. ---------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que falou apenas nas famílias e na 

área da educação porque era a questão que estava em cima da mesa. Contudo, irá agora esclarecer a 

questão levantada pelo senhor deputado Jorge Luís e referiu que depois de se suspender o plano 

outorgou-se um conjunto de protocolos com as IPSS’s para apoiar as construções e financiar valências 

sociais das IPSS’s. Portanto, era quase um contrassenso. O que acontece é que quem interpretou as 

palavras do senhor presidente, que surgiram no âmbito de uma discussão sobre um ponto que foi 

agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária, que por não ser pública e a comunicação 

social não poder estar presente, entenderam os senhores jornalistas questionar o presidente sobre o que 

era o PAEL. No âmbito dessa discussão do PAEL, que tem a ver com a lei dos compromissos, é que 

surgiu a questão de que a câmara pertence a um grupo, designado grupo 2, para efeitos de contratação 

no âmbito de PAEL, cujo as medidas que se vão propor para o programa não são nem de longe nem de 

perto da exigência do grupo 1. E qual é a principal exigência? Ao grupo 1 exige-se que todas as taxas 

que estiverem em vigor sejam elevadas à taxa máxima e as áreas que ainda não são taxadas que o 

passem a ser, enquanto o grupo 2 pode propor uma progressão da receita de acordo com as taxas de 

inflação com o que já está a ser hoje. E, por isso é que junto com o PAEL virá aqui duas taxas 

emblemáticas, como o IMI e a DERRAMA, e que a autarquia vai propor fixar exatamente nos mesmos 

moldes em que está para não onerar mais as famílias, que vão ser “dizimadas” por novas medidas de 

austeridade, e não quer a câmara, aumentando as taxas do IMI, aumentar o sofrimento dos vaguenses. 
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Por outro lado, a câmara não tem de tomar nenhum conjunto de medidas adicionais porque já as tinha 

tomado antes. E quando o senhor presidente deu exemplos de medidas excecionais que haviam sido 

tomadas antes, por força do relatório das conclusões da inspeção geral das finanças, referiu a 

eliminação ou congelamento de investimento em obras públicas e a extinção do plano de apoio 

excecional a famílias e empresas. Esta foi a explicação dada e o jornalista que fez a notícia dá-a com o 

título que se viu “a câmara municipal suspende o apoio a famílias e empresas” o que é mentira, tendo 

sido uma decisão da assembleia municipal e da câmara municipal do ano passado para este orçamento 

e a notícia leva a querer que suspende tudo e não é assim, apenas suspende aquilo que estava no 

plano. Entretanto, começa a elencar um conjunto de medidas do plano como se ele estivesse em vigor 

até ao dia de anteontem e a partir daí já não está, e um desses é exatamente os protocolos com as 

IPSS’s. Só que, obviamente, os protocolos com as IPSS’s surgira, surgem e surgirão caso a caso e 

sempre que a câmara municipal assim o entenda justificar e justificou um conjunto de serviços 

assumidos do passado, face a várias candidaturas para várias valências sociais de várias IPSS’s, e 

manteve-o. Portanto, nada há de novo no que toca há relação com a câmara municipal e as IPSS’s. Por 

outro lado, no que toca às empresas, já depois do plano, a assembleia municipal reconheceu o interesse 

público e já concedendo benefícios a projetos de empresas, e portanto plano também não prejudicou, ou 

seja, o fim do plano em 2011 não prejudicou que isso viesse a acontecer porque é uma competência da 

assembleia municipal e da câmara municipal entender que um determinado projeto é merecedor, ou não, 

de benefícios fiscais e de categoria de interesse público municipal. Por outro lado, e aqui sim, importa 

saber qual foi o efeito direto do plano e a única medida direta do plano que de 2011 para 2012 produziu 

efeito financeiro foi a eliminação da redução de 30% na emissão de taxas e licenças. Essa sim, foi uma 

medida que produziu efeito em 2012 e que anulou um benefício para os particulares e para as empresas. 

Mas, por exemplo, na reunião de câmara passada foi tomada uma medida de apoio às empresas e às 

empresas, no âmbito da construção, ao não alterar/atualizar, de acordo com a proposta da federação 

nacional das empresas de obras públicas, as suas estimativas orçamentais que estão em vigor desde 

2008 e cujo os valores estão muito aquém das propostas desta entidade, nomeadamente na área da 

indústria em que o metro quadrado proposto era de cento e oitenta e cinco euros e as estimativas 

orçamentais da câmara são de cento e cinquenta euros/m2. Isto em grandes projetos industriais com 

grandes áreas, como por exemplo da Riablades, Plafesa, Gebox e como alguns que estão a surgir no 

parque empresarial de Soza, representam valores em cálculo de taxa e pagamento de taxas 

elevadíssimos. Aliás, a descida que se verificou em 2008, pela câmara municipal para as estimativas 

orçamentais na área da indústria, foi exatamente quando se fez uma simulação da taxa a aplicar ao 

projeto da Gebox. Como aquilo são milhares de metros quadrados cobertos davam licenças de perto de 

um milhão de euros, o que é inadmissível, e o que se fez foi recalcular o valor do custo do metro 

quadrado da construção para que as empresas não fossem prejudicadas. Portanto, mantendo as taxas 

do IMI, da DERRAMA e a estimativas orçamentais a câmara tomou e vai tomar três medidas concretas 

de apoio às famílias e às empresas na área do investimento económico. ------------------------------------------- 
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------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo a apreciação o ponto um: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 
 ------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 25 de abril e 27 de junho de 2012.-------------------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 18 de setembro de 2012, bem como os 

processos pendentes em tribunal, em que o município de Vagos é parte e que envolvam eventual 

responsabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não houve intervenções e o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da ordem de 

trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de setembro de 2012, 

à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA ALIENAÇÃO, POR AJUSTE DIRETO, À CREDIT EN REGION, OUTORGANDO ESCRITURA 
DE COMPRA E VENDA DOS LOTES 3 A 29 E 32 A 45 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA 
BOA HORA/FLORESTA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/94, DE 10 DE OUTUBRO, ALTERADO EM 8 
DE JUNHO DE 2007 E EM 17 DE MAIO DE 2011; ------------------------------------------------------------------------ 
------ Falou sobre o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que na sessão de 28 de junho de 

2012 a assembleia municipal deliberou, e bem, aguardar pela proposta original da nova proponente. 

Assim sendo, quis, apenas, informar a assembleia municipal de que, e de acordo com o que foi acertado 

com os grupos municipais desta assembleia e do presidente da câmara, foram expedidas três cartas aos 

três proponentes iniciais para efeitos de contestação, de reclamação, de impugnação ou da defesa da 

deliberação da câmara e da assembleia municipal, nomeadamente desta última que é a decisão final. 

Até à presente data, e isto foi feito pouco tempo depois da notificação da assembleia municipal, nada foi 

dito, portanto a câmara dá como pacífica a decisão tomada pelos três proponentes iniciais de não se 

manifestarem interessados e não reconhecerem direitos no negócio até então. Entretanto, informou de 

que foi marcada a escritura com prazo máximo para o dia 21 de dezembro de 2012. --------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu de que este tem 

sido um processo complicado desde o início mas na prática a assembleia municipal quase já deu 

autorização, e só não foi tomada uma decisão na última sessão porque não havia propriamente uma 

proposta, contudo, neste momento, já não há os outros interessados, apenas a Credit en Region 

continua interessada e fez uma proposta formal e por isso compete agora à assembleia não só autorizar 

a câmara como também fixar as condições. Este passo é importante até porque a câmara já tomou uma 

decisão em relação às condições e era importante que elas fossem apresentadas para serem ratificadas 

pela assembleia municipal e o processo decorrer sem mais percalços. ---------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou, então, de que o que vai submeter a aprovação é 

exatamente o que acabou de ser referido, ou seja, a deliberação da câmara nos seus pontos todos onde 

são definidas as condições de venda, que já haviam sido abordadas e discutidas na sessão da 

assembleia municipal de 28 de junho de 2012 e foi em volta disso que houve o consenso dos grupos 
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municipais e da câmara municipal. Assim sendo, e uma vez que estão reunidas as condições pode 

passar-se à votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião extraordinária da câmara municipal realizada no dia 11 de setembro de 2012, à 

discussão da assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO 2012; ---------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado. Esta proposta de revisão foi apresentada, 

simplesmente, para adaptar o plano plurianual de investimento (PPI), uma vez que existiam algumas 

obras que estiveram paradas durante alguns meses, como é o caso do centro escolar de Fonte de 

Angeão, e que sofreram alterações, nomeadamente no que diz respeito à sua execução financeira. Era 

importante fazer repercutir esses valores no valor do PPI e assim foi feito. Relativamente ao orçamento 

da despesa corrente existem duas situações de maior vulto que era a falta de verba, em termos 

orçamentais, para os encargos de instalações e para as transferências correntes na área da educação e 

ambiente. A Câmara precisou de afinar estas verbas e uma vez que havia a possibilidade de ir buscar à 

verba que tinha sido atribuída para investimentos, porque a receita corrente só pode ser aplicada em 

despesa corrente ou em despesa de capital e esta por sua vez só pode ser utlizada em despesa 

corrente, e como havia alguma margem de receita corrente que tinha sido aplicada em despesa de 

capital tornou-se assim possível ir buscar cerca de quatrocentos mil euros a esse valor. Entretanto, 

verificou-se que havia algumas rubricas, nomeadamente na área de despesas com pessoal, que tinham 

verba que estaria a mais e fizeram-se os ajustamentos necessários para que batesse tudo certo. Existe, 

ainda,  algumas questões de acertos tais como a construção de passadiços na praia da Vagueira e da 

praia do Labrego que passou para construção de passadiços na praia do Areão 3ª fase e a alteração do 

mo de execução da beneficiação da ponte do Areão. Houve, também, uma alteração, que vai permitir 

que não se faça depois no futuro, que é a abertura da rubrica 12.06.03 passivos financeiros – 

administração pública – administração central estado e que vai permitir futuramente cabimentar a verba 

que a autarquia vier a receber, espera-se que ainda este ano, relativamente ao plano de apoio à 

economia local (PAEL). Basicamente esta revisão vai baixar o valor final do orçamento que tinha sido 

estimado em vinte e quatro milhões e novecentos mil euros e vai passar a ter um valor mais reduzido de 

vinte e três milhões e seiscentos mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado André Pinho e solicitou que o senhor vereador 

esclarecesse, após tantas alterações verificadas, em que ponto estão os níveis de execução do mesmo 

plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor vereador esclareceu que em termos de execução do orçamento, neste momento, deve 

rondar os 40%, nesta fase. É claro que a execução do orçamento deste ano estará muito depende do 

PAEL, e se na próxima reunião extraordinária da câmara for aprovado o plano de apoio à economia local 
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e o plano de ajustamento e se entretanto se receber 70% do valor da candidatura, que rondará os três 

milhões e meio de euros, obviamente, os níveis de execução vão aumentar. -------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para saber como está a questão 

da suposta dívida à Riavagos e a interrupção do pagamento das prestações. No início do ano a 

informação que existia era de que a caixa geral de depósitos estava a pedir um aumento colossal do 

spread e uma redução do prazo de pagamento do crédito, contudo a partir daí não se soube de mais 

nada. As prestações estão suspensas desde janeiro de 2009, já lá vão quase quatro anos, o que implica, 

a caixa geral de depósitos a manter aquela reclamação e a não ter o município forma de lhe fugir, um 

agravamento muito grande de uma dívida que poderá vir a resolver-se com aquela outra tomada de 

decisão da câmara, tardia, de suscitar a nulidade do contrato inicial que deu origem a todo este 

imbróglio. Em suma, o senhor deputado gostaria de ser informado do ponto de situação desta questão. -- 

------ O senhor vereador Silvério Regalado esclareceu que existe uma proposta da câmara municipal à 

caixa geral de depósitos que irá a apreciação na próxima reunião ordinária da câmara municipal e 

futuramente será do conhecimento da assembleia municipal. ---------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto quatro da 

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 17 de julho de 

2012, à discussão da assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA O PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO; -------------------------------------------- 
------ Entretanto, e quando eram cerca das 19h 35m ausentou-se o senhor deputado Francisco São 

Marcos não participando na votação deste ponto. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado e referiu que o processo que está agora 

na fase final, que é o PAEL, começou em fevereiro deste ano com a publicação da lei nº8/2012, 

chamada lei dos compromissos. A câmara municipal, ao abrigo dessa lei e porque tem de o fazer, tem 

de apresentar aqui hoje o plano de liquidação de pagamentos em atraso e, obviamente, será 

ultrapassado a partir do momento em for aprovado o PAEL. ------------------------------------------------------------ 

------ Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das 19h 40m, deu entrada na sala o senhor deputado Francisco 

São Marcos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ De seguida o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto cinco da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 18 de setembro de 2012, à 

discussão da assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO 
ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO; -------------------------------------- 
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------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado. Esta é uma outra obrigação que decorre 

da lei dos compromissos e o senhor vereador solicitou ao presidente da mesa que tivesse em conta o 

que vai referir aquando da votação da proposta que foi também aprovada na câmara municipal e que é  

no terceiro parágrafo onde diz “considerando o artigo 11º do decreto-lei nº 127/2012 veio regulamentar a 

citada lei dos compromissos nos termos do artigo 14º estabelecendo que a referida autorização prévia 

para a assunção de compromissos poderá ser dada aquando da aprovação dos documentos 

provisionais”. A alteração a ter em conta refere-se ao artigo 11º e que deve ler-se 12º do mesmo decreto-

lei. Esta autorização genérica tem necessidade de vir aqui, neste momento, porque o que a lei dos 

compromissos diz é que este documento pode e deve ser aprovado aquando das grandes opções do 

plano. Entretanto, como as grandes opções do plano foram aprovadas em dezembro de 2011e a lei saiu 

em fevereiro de 2012 era impossível traze-lo cá nessa altura. Esta questão vai acontecer no presente 

ano, quando se trouxer o orçamento em dezembro e virá esta autorização genérica também. Esta 

autorização genérica prende-se só com despesa que é efetuada e que não está no PPI e terá, 

obviamente, embora não sendo despesa de investimento, caráter plurianual. Também está referido no 

documento que a câmara municipal terá que dar conhecimento à assembleia de todos os procedimentos 

que forem contratados ao abrigo desta autorização genérica para a assunção de compromissos. ----------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que não vê a 

necessidade de utilizar uma analogia com a administração central para fazer esta aprovação prévia, 

porque efetivamente no final do ano de 2011 esta legislação não estava em vigor. A senhora deputada 

não encontra na lei nada que fundamente esta analogia com o poder central, bastando a assembleia 

municipal autorizar previamente que o que tem de fazer nos termos do artigo 6º da lei nº 8. ------------------ 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto seis da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 07 de agosto de 2012, à discussão 

da assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA EMPRÉSTIMO-QUADRO/QREN-BEI ATÉ AO MONTANTE DE 633.827,02€ - CENTRO 
ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado e referiu que há todo o interesse da 

autarquia em obter este empréstimo, pois tem uma taxa de juro bastante interessante. Este valor foi 

calculado na data e tendo em conta o rateio que a câmara, de acordo com os dados que tinha fornecido 

à DGAL na altura, tinha direito em termos de empréstimos de médio e longo prazo. Entretanto, e uma 

vez que a candidatura sofreu alterações positivas, ou seja, houve uma alteração no financiamento, 

passando a ter um financiamento de 85%. A lei também diz que a componente nacional terá que ser 

sempre no mínimo 10%, ou seja, contas feitas a autorização é para um empréstimo neste valor mas o 

valor que a câmara irá contrair será ligeiramente inferior a este por impossibilidade de contrair mais 

devido às limitações que são colocadas. Os cálculos que estão feitos nesta altura permitirão que se faça 

um empréstimo até quinhentos e noventa mil euros, mas de qualquer das formas como este é o contrato 
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que está no BEI é pedida autorização à assembleia municipal para aprovar dentro deste valor, mesmo 

sabendo à partida que também não é dado mais do que aquilo a que a autarquia tem direito. ---------------- 

------ Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL). ----------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da mesa informou os membros de que o ponto foi retirado da ordem de 

trabalhos, por não ter sido discutido no dia da reunião de câmara extraordinária, realizada no dia 11 de 

setembro de 2011, uma vez que a portaria regulamentadora da lei nº 43/2012, de 28 de agosto, ainda 

não tinha sido publicada, impossibilitando a adesão do município ao PAEL. --------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Não havendo público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao segundo 

secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas e cinquenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. ------------------------------- 

------O presidente, ____________________________________________________________________ 
------O primeiro secretário, _____________________________________________________________ 
------O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


