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ATA Nº33 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 30 de 

setembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e treze, 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 Santos 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 “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; --------------------------------- 

----- 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, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilhermo Freire Pereira e Catarina da Rocha Nunes de Oliveira eleitos na lista do Movimento VAGOS 

Primeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Leane Silva Leite, Carlos Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima da Cunha Coelho 

Moço, Madalena Marques dos Santos Pinto, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, 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; Licínio Custódio Ramos, Covão do 

Lobo; Silvério Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, 

Santo António de Vagos; Maria Fernanda Oliveira, Ouca e Dulcínia Martins Sereno, Santo André de 

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

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Juan Carlos Ferreira 

Martins, José António Ferreira, Sérgio Manuel Silva Freire, Rui Manuel de Almeida Neto, Paulo Ricardo 

Corticeiro de Sousa Moreira, Manuel José Ferreira Bogalho, presidente da junta de freguesia de Gafanha 

da Boa Hora e João Carlos Regalado Loureiro, presidente da junta de freguesia de Soza; -------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Tony Richard Almeida, representado 

pelo senhor Evangelista Gadelho 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 Silvério Regalado, Hélder Bruno Rocha e Marco 

Domingues. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a ata da sessão de 28 de junho 

de 2013 tendo esta sido aprovada por unanimidade e a ata da sessão de 26 de julho de 2013 

aprovada por maioria com uma abstenção, da senhora deputada Leane Silva Leite. -------------------------- 

------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 01 de julho e 30 de setembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, pela senhora deputada Leane Silva Leite às 

sessões de 28 de fevereiro e 26 de julho de 2013. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente da mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------ D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Rogério Simões pediu e usou da palavra e começou por felicitar todas as 

candidaturas que se apresentaram ao ato eleitoral e que deram força e vivacidade à democracia no 

concelho e apresentou os parabéns às candidaturas que ganharam. Posto isto, fez uma pequena 

referência às obras da POLIS da RIA junto à margem do Canal de Mira. Segundo percebeu o senhor 

deputado, porque não leu o projeto, existe apenas a pista ciclável que na grande maioria dos troços ou 

passa junto à estrada municipal ou passa pelo interior mas sem qualquer estacionamento contíguo à 

estrada municipal. As obras ainda estão em tout venat na sua maior extensão e para quem conhece 

aquela zona da ria no Verão muita gente faz ali praia. O senhor deputado não sabe se o projetista estava 

sensibilizado para esta questão, ou não, mas a verdade é que deviam ser previstas, ali, algumas zonas 

de estacionamento. Talvez ainda seja possível fazer isso, e como provavelmente não está contemplado 

em projeto implicará alguns acréscimos de custos, porque a tendência natural das pessoas vai ser 

passar por cima da pista e ir para o interior onde já estaciona que é no aterro junto à ria. Em termos de 

obra não terá grandes custos mas não sabe se é fácil de negociar com a entidade promotora. -------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado André Pinho que aproveitou o momento para 

agradecer, pessoalmente e em público, ao senhor presidente da câmara, Rui Cruz, pelo convite que lhe 

endereçou há uns anos atrás para integrar este grupo de trabalho. Foi com honra e com uma grande 

vontade de ajudar que aceitou o convite. Este agradecimento é, também, feito a pedido de algumas 

pessoas da freguesia de Calvão pela obra que deixou nesta freguesia e neste concelho. 

Independentemente de tudo é certo que deixou o concelho em muito melhor estado do que o encontrou. 

Entretanto, deixou, ainda, outro agradecimento ao presidente da junta de freguesia de Calvão, César 

Ribeiro, por estes anos que contribuiu para que esta terra fosse cada vez melhor, apesar de algumas 

dificuldades que foi sabendo alcançar e conseguiu mover a bom porto os destinos traçados. Deixou, 

também, uma palavra de agradecimento à oposição pela sua contribuição para que Vagos fosse um 

concelho melhor. Por fim, uma palavra de agradecimento ao senhor vereador Silvério Regalado, futuro 



 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 

presidente da câmara municipal de Vagos, e desejar-lhe as maiores felicidades e que consiga levar a 

bom porto os destinos de Vagos. Em nome do senhor deputado e porta-voz da bancada do PSD, Juan 

Carlos Martins, que não pode estar presente, fica um agradecimento a todas as pessoas que 

contribuíram para o bom trabalho realizado aqui na assembleia municipal. ---------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e começou por felicitar o novo 

presidente da câmara. Em jeito de despedida, e no seguimento das anteriores intervenções, referiu de 

que esteve, aqui, com muito gosto a representar um movimento de cidadãos que não é nem nunca foi 

um partido político e está agora a terminar. Enquanto cidadãos todos nós contribuímos como pudemos e 

certamente da melhor forma tanto do movimento como no PSD para melhorar este concelho. De acordo 

com a senhora deputada, infelizmente, o concelho não melhorou significativamente, ficou um buraco 

muito grande nas contas e há muito pouca obra para se ver e espera que o novo presidente da câmara 

consiga estabilizar a situação financeira do município e que esta terra avance. Não estará cá na próxima 

assembleia e por isso bem-haja a todos e boa sorte a quem vier a seguir e que faça um bom trabalho. --- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor presidente da assembleia municipal passou de imediato 

para o período 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; --------------------------------- 

------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 25 de junho e 16 de setembro de 2013.------------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 25 de setembro de 2013, bem como os 

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

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

------ Não houve intervenções por parte dos senhores deputados. ----------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal aproveitou o momento para dizer algumas palavras, 

nomeadamente agradecer o facto de o terem escolhido para presidir a este órgão durante estes quatro 

anos. Contudo, referiu de que foi com grande pena que viu a lei eleitoral autárquica manter-se tal como 

está e não tivessem ocorrido as alterações que deviam e que hoje se estivesse, aqui, pela última vez, 

numa com tão poucos poderes como aquela que têm as atuais assembleias municipais. Como sabem o 

projeto do PS e do PSD para a lei eleitoral autárquica, e que previa uma assembleia com menos 

membros, com reuniões mensais e com uma atuação muito mais próxima daquilo que é a atividade do 

executivo, até porque tinha mais tempo para se debruçar sobre os assuntos, nunca saiu do papel, 

infelizmente. O senhor presidente entende que é um esforço violento continuar-se com as exigências 

que hoje em dia existem nas autarquias locais, nomeadamente em termos de rigor orçamental, de 

acompanhamento de execução orçamental e ter membros da assembleia que são responsabilizados 

pelo voto e pelas opções que têm ao votar o plano e orçamento e terem que uma vez de três em três 

meses para vir à assembleia discutir isso. Esta não é uma lei que seja nem justa nem serve para nada. 

Não quis com isto dizer que a assembleia não serve para nada e até hoje serviu para, no mínimo, 

orientar aquilo que são planos de atividades e orçamentos da câmara e para aprovar as contas mas tem 
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pouca interferência naquilo que são o dia-a-dia do concelho. O senhor presidente lamenta que hoje não 

se esteja aqui na última sessão de uma assembleia com este figurino, mas é o que existe os partidos 

são o que são e é com isso que se vai ter de viver mais quatro anos e esperar que a lei entretanto mude. 

Dito isto, voltou a agradecer o facto de terem votado nele para presidente desta assembleia e espera 

que quem venha faça um trabalho melhor do que foi feito e que o novo executivo esteja na continuidade 

do desenvolvimento a que se tem assistido e de preferência que seja melhor e mais depressa. Enquanto 

cidadão deste concelho o senhor presidente continuará, não na política local, por cá a ajudar naquilo que 

sabe fazer melhor que é criar emprego e gerar riqueza. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís pediu permissão para usar da palavra nesta altura, uma 

vez que chegou depois do período antes da ordem de trabalhos e gostaria de deixar umas palavras a 

todos os presentes nesta sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como ninguém se opôs o senhor presidente da mesa abriu uma exceção por ser a última 

assembleia e permitiu que o senhor deputado fizesse uma pequena intervenção. -------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís e referiu que depois da forma como o senhor presidente da mesa 

encerrou a ordem de trabalhos desta assembleia pouco há a dizer. foi com muito gosto que fez parte 

deste mandato e sublinhou aquilo que foi dito e que lhe pareceu muito importante, ou seja, há 

necessidade de mexer na lei das autarquias locais e isso é cada vez mais notório e, ainda, ontem ficou 

bem claro que há muita coisa que tem de mudar ao nível da legislação que implica com as autarquias. O 

senhor Jorge Luís está perfeitamente de acordo com o senhor presidente da assembleia e devesse 

valorizar cada vez mais o poder local e, nomeadamente, o poder. E não é pelo poder é pela razão de ser 

das próprias assembleias municipais para lhe dar a verdadeira razão de ser enquanto órgão fiscalizador 

do município. Dito isto, e porque também, tal como o senhor presidente, não pensa voltar às lides 

políticas autárquicas, e neste mandato que vai começar não estará cá, não quis deixar de felicitar 

aqueles que ontem foram eleitos, e ficar desde já os cumprimentos feitos em particular e especial ao 

futuro presidente da câmara e ao futuro presidente da assembleia municipal. Informou a todos os eleitos, 

em especial a toda a vereação, de que apesar de não fazer parte deste novo mandato, continua “ por aí, 

como diria o Santana Lopes, eu vou andar por aí. E vou andar por aí, pelo menos, com total 

disponibilidade para dar de mim aquilo que eu tenho. Não será muito mas às vezes é útil e, portanto, 

sempre que for útil estarei disponível para colaborar seja no que for que seja em prol do meu concelho e 

da minha gente, e da nossa terra e da nossa gente. Portanto, estarei disponível com todos, com a 

maioria e com a minoria para dar o meu contributo exceto na política porque aí eu sou homem de um só 

partido como sou de uma só mulher e de uma só fé e, portanto, tenho os meus deveres de lealdade e de 

fidelidade de que não abdico e que não ponho nunca no prego. Mas, andarei por aí disponível para 

Vagos e para os Vaguenses.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da mesa perguntou se o senhor presidente da câmara quereria 

usar da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor presidente da câmara usou da palavra para agradecer a todos os que nestes quatro anos 

contribuíram para que o trabalho realizado fosse melhor.-----------------------------------------------------------------  

 ----- 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 dezoito horas e cinquenta e quatro 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, ____________________________________________________________ 


