
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ACTA Nº11 
------Acta da Reunião da Sessão Ordinária, da Assembleia Municipal de Vagos, realizada no dia 29 

de Dezembro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, pelas dezoito horas, na Sala de 

Sessões do Edifício 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 dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte Agenda de 

Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação de actas de reuniões anteriores; -------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – Período de “Antes da Ordem de Trabalhos”; ----------------------------------------------------------------- 

------D – Período da “Ordem de Trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº 1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; -------------------------------- 

------PONTO DOIS: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DE CURTO PRAZO, ATÉ AO 

MONTANTE DE 500 000, 00€ ( QUINHENTOS MIL EUROS); --------------------------------------------------------- 

------PONTO TRÊS: ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES E MAPA DE PESSOAL 

2011 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO: ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-

HORA/FLORESTA – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO; -------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO: CORRECÇÃO MATERIAL DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – COMUNICAÇÃO; -------------------------------------------------------  

------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: ----------- 

------Senhor Rogério Simões, Senhor Jorge Luís Nunes Oliveira, Senhora Susana Maria Ferreira 

Gravato, Senhor Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira, Senhor Carlos Guilherme Freire Pereira e 

Senhora Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, eleitos na lista do Movimento VAGOS Primeiro; ------------ 

------Senhor Joaquim António Pires Plácido, Senhor Juan Carlos Ferreira Martins, Senhora Leane Silva 

Leite, Senhor Rui Manuel de Almeida Neto, Senhor Tony Richard de Oliveira Almeida, Senhora 

Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, Senhor Carlos Augusto da Silva Francisco e Senhor 

Francisco José Ferreira São Marcos, eleitos na lista do Partido Social Democrata; ------------------------------ 

------Igualmente compareceram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia assim distribuídos: 

Senhor César Ferreira Ribeiro, Calvão; Senhor Licínio Custódio Ramos, Covão do Lobo; Senhor Albano 

Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Senhor Silvério de Jesus Rua, Ponte de Vagos; Senhora 

Maria Fernanda de Jesus de Almeida Oliveira, Ouca; Senhor Cláudio André dos Santos Curto, Santa 

Catarina; Senhora Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos; Senhor Fernando Julião, 

Santo António de Vagos; Senhor João Carlos Regalado Loureiro, Soza e Senhor Carlos Alberto Soares 

da Costa Pereira, Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------Faltaram à presente Sessão os seguintes membros da Assembleia Municipal: o Senhor Paulo 

Alexandre Pinho Santos, Senhora Maria de Fátima Coelho Moço, Senhora Dália Maria de Jesus Batista, 

e o Senhor André de Jesus Pinho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltou à presente Sessão o Presidente de Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, Senhor 

Manuel José Ferreira Bogalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição os Senhores Deputados Paulo Alexandre Pinho Santos, Maria 

de Fátima Coelho Moço, Dália Maria de Jesus Batista e Manuel José Ferreira Bogalho que foram 

respectivamente substituídos pela Senhora Susana Maria Costa Reis, Senhor José António Gonçalves 

Ferreira, que tomou posse nesta data perante a Assembleia Municipal, Senhor Sérgio Silva Freire e 

Senhor Manuel Oliveira Pimentel Nogueira. --------------------------------------------------------------------------------- 

------Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: o Senhor Presidente da Câmara 

e os Vereadores, Senhor Marco António Ferreira Domingues, Senhor Silvério Rodrigues Regalado, 

Senhora Albina Maria de Oliveira Rocha, Senhora Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. --------------------------- 

------A – Apreciação e votação de actas de reuniões anteriores. -------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a apreciação a acta número sete da 

reunião de 25 de Junho de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Não havendo intervenções a acta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. ---------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa. -------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foi enviada fotocópias aos elementos da Assembleia Municipal, no período compreendido entre 

24 de Setembro e 29 de Dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------------- 

------C – Período “Antes da Ordem de Trabalhos”----------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor Juan Carlos Ferreira Martins que 

começa por ler uma proposta elaborada, aos membros da Assembleia: “Contrato de Associações e 

Colégios de Ensino Público Particular - As alterações introduzidas no diploma recentemente aprovado 

em Conselho de Ministros e agora promulgada pelo Senhor Presidente da República, tal como elas se 

apresentam, vão seguramente condicionar, ou mesmo  inviabilizar, o normal funcionamento das Escolas 

de Contrato de Associação pondo em causa, por um lado os princípios inquestionáveis de igualdade de 

oportunidade no exercício da livre escolha entre pluralidade de opções, de vias educativas e de 

condições de ensino e plena liberdade de aprender e  ensinar, e por outro lado pôr em causa a 

necessária estabilidade organizacional e financeira das mesmas escolas. Estas, são condições 

fundamentais para continuar a implementar projectos educativos de qualidade. Queremos sublinhar que 

não podem ser os preconceitos ideológicos a matar os bons projectos, a matar pessoas que lhes deram 

a forma e os construíram. O investimento não deve ser na escola pública ou na privada. As escolas com 

Contrato de Associação foram, e são, força nutris do sistema educativo que levaram, e levam, a escola 

pública onde esta não chegava, ou chega, os seus professores fizeram, e fazem, parte desse sistema e 

fazem parte de rede de escola pública. Acreditamos que o investimento deve ser na qualidade do ensino 

e naquele que serve efectivamente as necessidades de uma comunidade. Este projecto não é só dos 

professores, dos alunos, dos funcionários, dos pais e encarregados de educação. É um projecto de 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

todos nós. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) e da minha pessoa 

propomos ao abrigo do artigo 30º do nosso Regimento que a Assembleia Municipal de Vagos se 

manifeste aprovando um voto de solidariedade para com o Colégio Nossa Senhora da Apresentação de 

Calvão pelas dificuldades que atravessa, correndo mesmo o risco de encerrar, e pela luta que a maioria 

da população do Concelho de Vagos trava neste momento.”------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente da Assembleia informou de que a Mesa aceitou o assunto para discussão 

podendo os Senhores deputados, a partir deste momento, intervir se assim o entenderem. ------------------- 

------ Usou da palavra o Senhor Deputado Jorge Luís Nunes Oliveira para referir que relativamente a esta 

proposta gostaria mais de ter ouvido alguma explicação adicional sobre esta matéria. Está a falar-se de 

um documento que pelos vistos já não é o documento original, que nunca conheceu, questionando se 

algum dos membros desta assembleia alguma vez o viu, uma vez que este foi pela primeira vez 

aprovado pelo Governo, tendo depois existido uma negociação com a Presidência da República que 

alterou o documento e que foi promulgado por estes dias. Refere que desconhece a redacção final do 

documento não tendo, por isso, condições para falar sobre o mesmo. Continuando, disse que o Senhor 

Presidente da República concordou em assinar um documento que tinha sido proposto pelo Governo e 

este depois de lhe introduzir algumas alterações, provavelmente também sugeridas pela própria 

Presidência da República, que aliás se tinha manifestado preocupada com o projecto lei que tinha em 

mãos para promulgar, ou não, se veio a fazê-lo é porque chegou à conclusão de que o seu texto 

melhorou no sentido que tinha que melhorar. Entende que não reúne condições para, sobre um diploma 

legal que não conhece, tomar qualquer tipo de posição. Esclareceu, ainda, que está a falar em termos 

estritamente pessoais, sentindo-se perfeitamente em condições de poder aprovar um voto, não só de 

solidariedade, mas, de louvor pelo trabalho que o Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão 

tem vindo a desempenhar, ao longo dos anos, no Concelho de Vagos. O voto de solidariedade é no 

sentido de que não perca a capacidade financeira para continuar a desenvolver o seu projecto. Mas sem 

os pressupostos, que não conhece, sente-se em absolutas condições de votar favoravelmente o voto de 

louvor pelo trabalho realizado pelo Colégio, pelos seus professores, pelos funcionários, pelos alunos e 

até pelos pais que têm um empenho muito grande naquela escola, assim como os antigos alunos que 

têm um papel importante na passagem do testemunho. ------------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Juan Carlos realça que o que está aqui em discussão não é o teor do decreto. A proposta 

consiste num voto de solidariedade, ou de louvor, para com o Colégio de Calvão pelas dificuldades que 

atravessa. É apenas isso que se propõe e nada mais. -------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Jorge Luís refere que se o objectivo do voto de solidariedade é no sentido de que o 

Colégio de Calvão mantenha as condições financeiras e económicas para poder continuar a desenvolver 

a sua actividade com a qualidade que o tem feito, e aproveita a oportunidade para, em nome pessoal, 

louvar aquela instituição, os seus dirigentes, os seus trabalhadores e os seus professores pelo excelente 

trabalho que tem desenvolvido em prol da Educação no Concelho de Vagos e no País. Se for retirado 

este texto e for colocado um texto à votação só nesse sentido que o Senhor Juan Carlos acabou de 

expor está plenamente de acordo e sugere que seja feita esta adenda com o reforço de voto de louvor. 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------O Senhor Juan Carlos esclareceu que o texto é um acrescento ao voto e a justificação do pedido de 

voto de solidariedade que é aquilo que é proposto. Mais disse que o resto é público, aquilo que foi 

promulgado pelo Senhor Presidente da República, assim como o que foi proposto em Conselho de 

Ministros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente da Assembleia volta a ler o último parágrafo da proposta para assim se chegar 

a um consenso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Deputado Jorge Luís concorda que seja submetido a votação apenas o último parágrafo com o 

reforço do voto de louvor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Foi colocado à votação o último parágrafo da proposta tendo sido acrescentado um voto de louvor, 

proposto pelo Deputado Jorge Luís Oliveira, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor Rogério Simões. ----------------------------- 

------O Senhor Rogério Simões informa de que tem três perguntas a fazer, uma delas ao Senhor 

Presidente da Assembleia e que se prende, ainda, com os meios de projecção audiovisual, outra tem a 

ver a identificação dos Autarcas que já foi aqui solicitado e ficou de se ver como é que se iria resolver e, 

por fim, sobre o saneamento que se está em execução na Vila de Vagos, nomeadamente na zona da 

Nossa Senhora de Vagos, se já está a ser feito pela ADRA ou se é algum projecto que a Câmara estava, 

ainda, a desenvolver e está a ser concluído. -------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentadas as questões a serem esclarecidas faz, ainda, dois comentários. O primeiro comentário 

teve a ver com espera do público na entrada da Câmara: a entrada tem uma pequena pala e quando 

está a chover e faz muito frio é desagradável estar ali, mesmo por pouco tempo, e como o securita tem 

instruções para não deixar entrar ninguém no edifício antes da hora de abertura, 09h 00m, as pessoas 

têm de aguardar da parte de fora. A sugestão era se, e uma vez que o átrio é grande e o segurança está 

lá, as pessoas não podiam esperar dentro do edifício, pelo menos em dias de chuva e frio e mesmo no 

Verão em dias de muito calor. O segundo comentário é em relação ao saneamento de Santa Catarina: o 

Senhor Deputado disse que aquando da execução da obra chamou várias vezes à atenção, quer ao 

Senhor Presidente da Junta quer ao Senhor Vereador que estava com o Pelouro, para a deficiência de 

execução que a rede de águas pluviais apresentavam. Nos sítios onde há mais humidade as crateras 

não aguentaram e o pavimento está todo a ceder, especialmente nas zonas mais inclinadas e nas zonas 

com mais água. No seu entender terá de ser feita ali uma intervenção de levantamento dos colectores 

porque a tapagem da vala ou a compactação da vala não resolverão o problema. ------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Deputado Pires Plácido referindo que tem algumas anotações para 

apresentar ao Senhor Presidente da Câmara, tendo uma delas a ver com uma caixa de águas fluviais 

que se encontrava rebaixada, numa rua da Vila de Vagos. Telefonou para os serviços técnicos e nessa 

noite foram lá repará-la só que entretanto puseram lá um sinal que, desde Dezembro, ainda lá está no 

meio da rua sem qualquer tipo de visibilidade. Uma vez que o assunto está resolvido solicitou que fosse 

retirado o sinal porque de facto não faz sentido estar ali quando o trabalho já foi realizado. Referiu, ainda, 

que na qualidade de Deputado da Assembleia Municipal solicitou à Câmara uma listagem dos 

pagamentos feitos à Gaticão, uma vez que vão haver eleições e gostaria de partilhar com os restantes 

membros desta Assembleia qual o investimento que a Autarquia fez naquela que, para si, é uma causa 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

muito justa e que tem a ver com os animais, e a Câmara desde 2004 contribuiu com 129 639, 00€ (cento 

e vinte e nove mil seiscentos e trinta e nove euros), o que dá uma média de 21 000, 00€ (vinte e um mil 

euros) por ano. No seu entender é importante que se saiba que estes fundos são encaminhados para a 

Gaticão como poderiam saber de outros que são dados para outro tipo de Associações e que nunca aqui 

são comentados e não sabemos como é que eles são gastos. Para o Senhor Deputado é de louvar a 

atitude da Câmara para que assim a Gaticão possa realizar todos os projectos a que se propôs. Outra 

anotação referida pelo Senhor Deputado Pires Plácido teve a ver com a última Assembleia da CIRA 

onde foi levantada uma questão importante, pelo Senhor Jorge Luís, que tem a ver com o preço da água. 

Todo o Distrito de Aveiro está com o mesmo problema que o Concelho de Vagos, ou seja, todos os 

Concelhos que fazem parte da CIRA estão com muitos problemas no pagamento da água. Entretanto, 

questiona o Senhor Presidente da Câmara sobre a possibilidade de já haver algum esclarecimento 

relativo a este assunto. Aproveita, também, para felicitar a Câmara pela iniciativa da “Feira do Livro 

Social” e pela assinatura do Contrato de Requalificação da Frente Lunar da Ria Canal de Mira. Outra 

questão que refere tem a ver com iluminação de Natal que, no seu entender, tem de se começar a cortar 

nalguns recursos, uma vez que no orçamento irá aparecer a conta da luz, e sugere que nos próximos 

anos se faça um melhor reajuste dos arranjos de Natal de forma a reduzir alguns custos, nomeadamente 

no consumo de electricidade. Faz, ainda, referência ao Jornal o Ponto, mais concretamente à última 

edição para dar conhecimento de duas notas, uma positiva e outra negativa. Primeira Nota: segundo o 

Senhor Deputado, sempre defendeu e continua a defender a publicação do jornal O Ponto, 

principalmente na continuidade de algumas acções, tais como os partidos quando quiseram fazer os 

seus manifestos, tendo os seus responsáveis estado sempre disponíveis. Segunda nota, o que não 

concorda: nessa edição do jornal sai uma informação do Director do Jornal, nos chamados “pontos de 

vista”, em que ele acusa o Ministério Público, considerando que o processo das areias da Gafanha da 

Boa Hora foi mal conduzido e por isso não se provaram as acusações que um assistente apresentou 

contra o Presidente da Associação Boa Hora. O Senhor Deputado lamenta estas declarações, 

respeitando, claro está, a opinião do Director do Jornal, mas não aceita que manifestações feitas quanto 

à decisão judicial sejam motivo de tanta preocupação por parte de um Director de um Jornal e faz votos 

para que tenham consciência que este tipo de artigo não pode ser publicado. Faz, também referência à 

entrevista dada pelo Senhor Presidente da Câmara ao mesmo jornal, que tanta polémica levou a um 

comunicado do Grupo Parlamentar VAGOS Primeiro e à intervenção do Senhor Secretário de Estado da 

Saúde, realçando que o importante é que haja comunicação e se esclareçam os assuntos. Gostaria de 

ver esclarecido perante esta Assembleia, e de uma forma transversal, alguns dos assuntos referidos na 

entrevista e que se prendem com os atrasos e com a inviabilidade de alguns projectos, tais com: a Via 

de Cintura Interna, a Defesa da Costa, os Centros Educativos e o Projecto da Costa do Sal. ----------------- 

------ O Senhor Deputado Jorge Luís Oliveira usou da palavra para fazer referência às obras de 

Requalificação da Praça da República que no seu entender foram muito bem conseguidas e ficou um 

bom trabalho. Contudo, e do seu ponto de vista, não era necessária a colocação dos dois sinais (o 

espelho e o sinal de estacionamento proibido) daquela forma e naquele sítio e deixa a sua sugestão: o 

espelho ficava melhor na esquina do prédio do lado oposto à Caixa Geral de Depósitos (no prédio 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

mesmo sem estar espetado no chão) e o sinal de estacionamento proibido podia ser substituído por um 

outro que mantivesse a Praça mais bonita. Faz, também, referência ao II Plano Municipal de Emergência 

que está em Consulta Pública, uma vez que o I Plano nunca o chegou a estar, embora esteja feito há 11 

(onze) anos. Não entende contudo, como é que tendo Vagos como Comandante Operacional uma 

pessoa experiente, não só nas questões da floresta mas muito, também, noutras áreas do socorro a 

pessoas e bens que é o Engº Miguel Sá, reconhecido Bombeiro de grande competência e Comandante 

dos Bombeiros Voluntários de Vagos, pessoa com escola e formação nesta área, o Plano tenha sido 

elaborado no Gabinete Florestal, embora pertencendo à Protecção Civil, mas tem mais a ver com uma 

área restrita que é a da Defesa da Floresta. Refere, também, que é de lamentar os elevados custos de 

facturação da água, principalmente na área do Social, mas como não está presente ninguém da 

empresa ADRA é inútil falar nesse assunto. Segundo o Senhor Deputado resta-nos a resignação, a esta 

situação, e às IPSS’s esperar por algum apoio das autoridades locais para fazer face à grande despesa  

que se tem com a água e o saneamento, embora algumas Instituições, ainda, não tenha saneamento e 

daí pagarem menos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Terminadas as intervenções o Senhor Presidente da Assembleia começa por esclarecer o Senhor 

Deputado Rogério Simões relativamente aos meios audiovisuais, informando-o de que o Executivo 

garantiu que na próxima reunião estarão disponíveis. Feito o esclarecimento dá a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente passa, então, a responder às questões colocadas pelos Senhores Deputados 

Rogério Simões e Pires Plácido. Relativamente às obras de saneamento a decorrer em Vagos, Covão do 

Lobo e Ouca, em fase de arranque, e no Sul do Concelho, também em fase de arranque, é a ADRA a 

responsável financeira. O plano de investimentos estabelecido na parceria e na sessão da exploração 

contratual dos sistemas está, neste momento, a produzir efeitos no Concelho de Vagos. Quanto à tampa 

de saneamento é uma responsabilidade da ADRA. Neste momento eles fazem, em regime de piquete, 

vários Concelhos. No que se refere ao preço da água o Senhor Presidente entende que uma questão 

que está por tratar é a dos consumos públicos, que se encontra em fase de apreciação do Regulamento, 

associados a Instituições de Utilidade Pública, e até ao culminar dessas negociações não saberá dizer 

se haverá alguma opção. Por fazer reflectir um conjunto de preocupações, relativamente a consumos 

públicos, associados a Utilidade Pública, muitos deles sem retribuição, seja ela expressiva ou 

meramente social, só depois dessa negociação. Os Municípios aguardam já a algum tempo uma 

Proposta de Regulamento a um conjunto de questões suscitadas no âmbito desse regulamento onde se 

inclui os tais preços. Relativamente ao preço ao consumidor, aos consumos domésticos, industriais, 

serviços e comércio, eles constam, efectivamente, daquilo que foi o projecto, aqui aprovado na 

Assembleia Municipal. Assim sendo, refere, que esta situação foi mais que discutida e, neste momento, 

apenas há para discutir os consumos públicos associados à Utilidade Pública. Quanto à entrevista ao 

Jornal O Ponto, refere que a Defesa e Requalificação da Costa é um projecto desenvolvido pelo INAG. 

Foi desenvolvida uma 1ª fase, e cumpre ao INAG o desenvolvimento da 2ª fase (componente de 

requalificação) de toda a Defesa Aderente da Praia da Vagueira. Relativamente aos Centros Educativos 

está em causa o Centro Escolar de Vagos, que tem uma componente 2/3 que é da competência do 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

Ministério da Educação, uma vez que não foi transferida para o Município e por isso não pode a Câmara 

Municipal ter intervenções no edifício, nomeadamente, quando se prevê a demolição total do mesmo e a 

construção do novo com as várias valências (Jardim de Infância, 1º, 2º e 3ºCiclos do Ensino Básico). É 

algo que está nas mãos do Ministério da Educação, há já bastante tempo (mais ou menos 2 anos), e 

portanto aguardamos uma decisão após várias reuniões realizadas com o Secretário de Estado da 

Educação. Neste momento foi pedida uma audiência com a Senhora Ministra da Educação, uma vez que 

vão avançar concursos públicos para financiamento da componente 2/3 no POVT e cujo os requisitos 

para as Autarquias se candidatarem é a existência prévia de Acordos com o Ministério da Educação ou 

os chamados Protocolos de Cedência de Competências. Aguardamos que a Senhora Ministra no 

princípio do ano possa receber a Autarquia para se ter uma noção exacta daquilo que pretende o 

Ministério da Educação fazer relativamente ao Centro Escolar de Vagos, sendo que este é o único que 

está atrasado no que diz respeito aos prazos previstos e tem a candidatura aprovada na componente 

Jardim de Infância e 1ºCiclo. Quanto à Biblioteca Municipal informou que o atraso resulta de uma 

reprogramação que a CCR entendeu fazer, e que a pedido dos Municípios que compõem a CIRA esteve 

na CCR claramente oito meses ou mais e portanto só recentemente a Câmara Municipal recebeu essa 

reprogramação, mais profunda, tendo em vista aumentar as taxas de execução do QREN e 

nomeadamente dos Planos Territoriais de Desenvolvimento. Quanto à Marginal o que está em causa é 

um encontro com mudanças legislativas. Em 1999 estava feito o Estudo Prévio da Marginal e o mesmo 

foi remetido, de acordo com a legislação em vigor, para a DRAOTC, que era a entidade que na altura 

dava pareceres daquela área. Não havia o ICNB e a Câmara recebeu um parecer, remeteu-o ao 

projectista, acatou aquilo que lá dizia e apresentou, depois de garantir o financiamento de um Troço da 

Marginal, a obra a Concurso Público e posteriormente a sua adjudicação à empresa Rosas & 

Construtores. Entretanto, passados estes anos todos, houve várias alterações legislativas, 

nomeadamente a criação da Rede Natura 2000 e a Zona Especial de Protecção, que vem do lado 

poente da Ria encosta na EN 109. A CCDR, já depois da aprovação em sede CIRA, detectou que 

faltavam desafectar 100m2 (cem metros quadrados) de Reserva Ecológica Nacional, por trás da estação 

elevatória da SIMRIA, tendo sido a Autarquia notificada. A Câmara Municipal apresentou o respectivo 

pedido de desafectação à entidade competente, a CCDR, só que as regras agora são outras, são feitas 

por uma Conferência de Serviços onde estão representadas um conjunto de entidades, de entre os quais 

o ICNB. Dentro dessa Conferência de Serviços houve três pareceres favoráveis e um desfavorável e a 

CCDR entendeu não desafectar, face ao parecer desfavorável do ICNB. Aquilo que o ICNB pedia era 

que se reformulasse todo o procedimento apresentando um Estudo de Impacto Ambiental para a 

totalidade da via. Um Estudo de Impacto Ambiental é algo que conduz a um conjunto de condições, 

impostas pela Secretaria de Estado do Ambiente, através da Agência Portuguesa para o Ambiente, 

conduz a uma alteração profunda do projecto. Foi isto que aconteceu com várias situações na Região de 

Aveiro e portanto, face a um período dilatado de apreciação ou de preparação do processo para a CCDR 

autorizar o financiamento, entendeu-se pura e simplesmente adiar e renegociar uma rede mínima com o 

ICNB, porque apesar da CCDR emitir um parecer favorável, na Conferência de Serviços, e ser a 

entidade gestora da própria conferência, não ultrapassou o parecer do ICNB. A Câmara Municipal vai 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

agora dirigir-se ao ICNB para perceber o que é que eles realmente permitem que o Município possa 

fazer em termos de Marginal, não em termos de circular, e saber quais são os estudos mínimos que terá 

que efectuar, quais as condições que impõe para que se possa construir parcialmente a Marginal, sob 

pena de um dia destes se chegar à conclusão que não é possível, enquanto a Rede Natura for o que for, 

construir o que quer que seja do lado do rio. É este o ponto da situação, relativamente a questões que 

dependem exclusivamente da Administração Central. Relativamente à Costa do Sal este depende, 

obviamente, da Autarquia e não da Administração Central, somente quando está para aprovação. Foi 

uma decisão consertada de parceiros deixar arrefecer o plano e avançar a Autarquia com outros, que do 

ponto de vista municipal, mais viáveis e é isso que está a ser feito em todas as áreas, não só na área 

turística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------De imediato o Senhor Presidente da Assembleia, 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 Nº 1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; -------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia Municipal a actividade municipal, no 

período compreendido entre 24 de Setembro e 29 de Dezembro de 2010. ----------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 29 de Dezembro de 2010, bem como os 

processos pendentes em Tribunal, em que o Município de Vagos é parte e que envolvam eventual 

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

------O Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor Jorge Luís para intervir. -------------------- 

------O Senhor Jorge Luís usou da palavra, somente, para informar o Senhor Presidente de que, 

realmente o documento foi distribuído, só um, e recebido ontem, dia 28 de Dezembro, o que é limitativo 

para apreciação e depois se poder comentar a informação nele contida. De qualquer forma, e depois de 

uma leitura muito breve, verificou que faltou alguma informação, nomeadamente que, ainda, não é desta 

vez que o Senhor Presidente da Câmara faz uma informação formal à Assembleia Municipal, como 

decorre da legislação em vigor, que assumiu funções como Administrador de uma empresa de Direito 

Privado. É uma informação que deve ser prestada à Assembleia formalmente. O Senhor Deputado 

verificou, também, que é dada informação sobre uma série de processos pendentes no Tribunal, mas 

não é dito, rigorosamente nada, sobre a situação actual da questão que opõe o Senhor José Arlindo, que 

explorou o Parque de Campismo da Vagueira, à Câmara Municipal de Vagos. Julga que é um processo 

que ainda está por terminar, mas não se sabe o ponto da situação. Também não é dito nada sobre o 

desenvolvimento daquele que foi o Recurso de Excepção e o que é que se fez mais relativamente aos 

terrenos da Lomba do Forte Velho. O Senhor Deputado expôs, ainda, uma dúvida: segundo ele, correm 

rumores que a Câmara Municipal terá deixado de pagar à Caixa Geral de Depósitos os valores 

correspondentes à indemnização, fixada pelo Supremo Tribunal Administrativo, no âmbito deste 

processo. O Senhor Jorge Luís gostaria de saber se isso corresponde à verdade ou se não passam de 

rumores e, se houve alguma alteração, qual a razão para tal acontecer e com que base é que se tomou 

a decisão. Outra questão prende-se com o facto de, na informação, não ser feita qualquer referência a 

decisões importantes que têm a ver com contratos de avença que já aqui foram falados várias vezes, 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

nomeadamente, na questão de 12 (doze) tarefeiras a quem foram feitos, pelo menos, quatro contratos 

temporários. A Senhora Vice-Presidente da Câmara tinha dado a informação que isto tinha a ver com o 

atraso no concurso, devido às férias do pessoal, mas estamos no fim do ano e, ainda agora, foi 

publicado um relativo ao mês de Outubro e não se sabe se o concurso já terminou e se as pessoas já 

estão colocadas. Para além disso pretende fazer uma chamada de atenção aqueles contratos de 

avença, aprovados em Reunião de Câmara do dia 02 de Novembro de 2010, a que chamaram parecer 

prévio, e que terão voltado, novamente à Reunião de Câmara, mas agora com alterações nos valores. O 

Senhor Deputado chama à atenção que estes contratos estão sujeitos a um parecer prévio, não do 

Executivo Camarário mas, do responsável do Governo pela área das Finanças e da Administração 

Pública. Pelo menos é o que decorre da leitura da Portaria nº 371, de 23 de Junho de 2010, do Ministério 

das Finanças, e que diz que estes contratos, quando se trate de pessoas singulares, devem ser 

remetidos a parecer prévio destes dois responsáveis do Governo e que o âmbito de aplicação desta 

Portaria diz respeito a todos aqueles a quem se aplica a Lei 12-A/2008, sendo certo que a Autarquia, 

desde o princípio do ano tem feito vário contratos destes sem qualquer parecer prévio quer da Câmara 

quer do Governo. Outra questão, colocada pelo Senhor Deputado, diz respeito à protecção das pessoas, 

na Praia da Vagueira, em relação ao perigo iminente e evidente que é aquele precipício, 

independentemente da entidade responsável pelas obras. O dirigente máximo da Protecção Civil do 

Concelho não pode deixar de prever uma protecção para o local que evite que alguém ali perca a vida ou 

se magoe. A Praia da Vagueira é das poucas coisas que o Concelho de Vagos tem com interesse 

turístico e que devemos defender a todo o custo. -------------------------------------------------------------------------- 

------Interveio, de seguida, o Senhor Pires Plácido para reforçar as palavras do Deputado Jorge Luís 

referindo que hoje mesmo no paredão andavam muitas pessoas com crianças a correr de um lado para 

o outro e eventualmente pode acontecer alguma desgraça. Relativamente ao documento refere uma 

obra realizada na Gafanha da Boa Hora, a rectificação do traçado na Rua dos Machados. No seu 

entender a informação não está correcta, uma vez que refere que a obra, na dita rua, foi concluída 

quando na verdade o que lá existiu foi uma pequena intervenção, porque ainda há muita obra a ser feita.  

------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer as intervenções dos Senhores 

Deputados. Relativamente ao Parque de Campismo a Câmara aguarda a investida do Senhor José 

Arlindo. Não foi possível chegar a acordo extrajudicialmente, no que toca à execução de sentença, e 

portanto aguarda-se que o Senhor José Arlindo decida avançar com a execução de sentença onde 

apresentará, um conjunto de despesas, com os quais a Câmara não concorda, e, obviamente, o assunto 

do Parque de Campismo poderá andar nos Tribunais mais alguns anos. Quanto ao processo RiaVagos 

foi apresentado um Recurso Extraordinário de Revisão e em consequência disso foi comunicada à Caixa 

Geral de Depósitos a suspensão dos pagamentos, porque fazia sentido, de acordo com a legislação em 

vigor, que assim fosse. Acontece que, e por lapso não consta desta informação, foi indeferido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça e neste momento, e uma vez concluído o processo, a Câmara retomará os 

respectivos pagamentos onde se suspenderam. No que diz respeito à actividade do Senhor Presidente 

da Câmara na empresa MAIS VAGOS refere que esta será objecto de comunicação de acordo com a 

legislação em vigor. Relativamente ao concurso das Auxiliares de Acção Educativa neste momento está 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

suspenso para apreciação de 4 (quatro) recursos hierárquicos apresentados. Quanto aos contratos de 

prestação de serviços a Câmara perfilhou o entendimento jurídico de que se socorreu nesta matéria, ou 

seja, no parecer do jurista que contratamos em matéria de recursos humanos, Senhor João Dias 

Pacheco, que tem acompanhado a Autarquia desde a inspecção da IGAL e tem conduzido a 

representação da Autarquia nos 3 (três) processos que estão pendentes no Tribunal Administrativo 

Fiscal de Aveiro, relativamente a 3 (três) funcionários, e quando temos sérias dúvidas, uma vez que não 

é fácil no conjunto legislativo sobre recursos humanos e sobre alterações sucessivas aos regimes em 

vigor e não é fácil os serviços terem uma interpretação sobre o assunto. Previamente à contratação há o 

parecer do Senhor João Dias Pacheco, a quem recorremos mais uma vez, e que é bastante claro, e 

portanto isso não significa que daqui por algum tempo um Inspector da IGAL tenha um entendimento 

diferente da legislação e venha invocar esse parecer tal como aconteceu com a anterior inspecção 

relativamente a um conjunto de processos que foram objecto de inspecção. É possível haver várias 

interpretações jurídicas porque infelizmente a lei não é suficientemente clara. No que diz respeito à 

protecção na Praia da Vagueira é verdade que custa imenso não poder ter uma acção impeditiva da 

aproximação das pessoas à falésia nem ter esporões. Ter ali qualquer protecção que impeça a 

aproximação não é fácil, uma vez que, primeiro, é preciso obter autorização e, segundo, executar face às 

condições físicas e climatéricas do próprio local e portanto é uma grande preocupação que tem, 

principalmente sendo ele o representante máximo da Protecção Civil do Concelho. Porém, de alguma 

forma a Autarquia está limitada na acção em face da competência naquela zona, que é da ARH e do 

INAG e em face da adopção de medidas para além da sinalização adequada que possam impedir o 

acesso, a Autarquia está a analisar, juntamente com o INAG, a melhor maneira de resolver a situação, 

até serem iniciadas as obras de requalificação. Espera-se que dentro em breve haja uma solução: ou o 

avanço imediato das obras ou uma adopção por parte do INAG e da Autarquia de medidas preventivas 

mais eficazes do que a simples informação proibitiva. Quanto à Rua dos Machados foi feita a intervenção 

inicial, que era necessária fazer para configurar a dimensão mínima da rua e, obviamente, ela será 

objecto, durante o ano de 2011, do respectivo tratamento, até porque de acordo com o Plano Director 

Municipal é uma via no desenho de três lugares da Freguesia da Gafanha da Boa Hora: Vagueira, Boa 

Hora e Areão. É uma via estruturante em termos de desenho urbano daqueles três lugares da Freguesia.  

------Interveio, novamente, o Senhor Jorge Luís para fazer um comentário acerca da Protecção da Praia 

da Vagueira. Disse que naturalmente não será impossível resolver a situação uma vez que há ali a 

possibilidade de ser colocada uma rede de protecção provisória no local ou de qualquer outra coisa que 

impeça as pessoas de se aproximarem, bem como a necessária sinalização e chamadas de atenção 

para o perigo que constitui andar naquela zona, nomeadamente para crianças. Se assim for já se podem 

responsabilizarem os adultos por aquilo que possa acontecer às crianças ou a eles próprios. Até aí a 

responsabilidade é da Autarquia, ou seja, das pessoas que têm mais responsabilidades no Concelho. ---- 

------De imediato, não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da Assembleia submeteu o Ponto 

Dois da Ordem de Trabalhos à discussão da Assembleia: --------------------------------------------------------------- 

------PONTO DOIS: CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DE CURTO PRAZO, ATÉ AO 

MONTANTE DE 500 000, 00€ ( QUINHENTOS MIL EUROS); --------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------O Senhor Presidente da Câmara dá a palavra ao Vereador da área financeira, Senhor Silvério 

Regalado, para expor o ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Vereador explica que foi apresentada informação relativa ao empréstimo de curto prazo, 

que o executivo pretende contrair e que foi previamente aprovado em Reunião de Câmara e não requer 

o visto do Tribunal de Contas, porque é um empréstimo que irá ser contraído a partir do dia 01 de 

Janeiro de 2011 e terá de ser pago até ao final do mesmo ano. É um empréstimo para fazer face, 

primeiro, ao pagamento a fornecedores e, segundo, para que a Câmara possa criar um capital de 

reserva para se poder efectuar o pagamento das obras constantes no QREN. Como se sabe é 

necessário primeiro pagar para depois ser transferido o financiamento para a Autarquia e por isso era 

preciso criar, aqui, alguma margem e o objectivo deste empréstimo é precisamente esse. Este 

empréstimo não conta para o endividamento da Autarquia, por ser pago no decorrer do mesmo ano. A 

Câmara Municipal, ainda, tem capacidade para endividamento que pode utilizar e é isso que, no decorrer 

do ano 2011, vai fazer. Foram convidadas várias entidades bancárias responderam duas e ganhou a que 

apresentou a proposta mais baixa, que foi a Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------- 

------Não havendo intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia submeteu o presente ponto a 

votação tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Continuando, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão o Ponto três da Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO TRÊS: ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES E MAPA DE PESSOAL 

2011 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para 

apresentar o ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Câmara dá a palavra ao Senhor Vereador Silvério Regalado para proceder 

às explicações relativamente ao Orçamento e Plano Plurianual de Actividades. ---------------------------------- 

------O Senhor Vereador informou os membros da Assembleia que para falar deste documento faz todo o 

sentido começar pela fase da construção. A elaboração deste documento começou a ser feita em 

Setembro e foram consultadas todas as entidades envolvidas, nomeadamente os Grupos Municipais, 

através dos seus Porta Vozes, os Presidentes de Junta de Freguesia e os Vereadores tanto do 

Executivo como da Oposição, e dessa forma procurou-se construir um documento que fosse ao encontro 

da vontade de todos. Na nota introdutória, que se faz ao documento, é também feito esse apelo de que 

se conseguirá concretizar os objectivos propostos quanto maior for a colaboração e o empenhamento de 

todos. O objectivo principal, e que foi transversal à vontade de todos, foi, de forma clara, reduzir a 

despesa corrente e esse esforço, e como já aqui foi referido anteriormente na reunião que aprovou o 

orçamento para 2010, havia aquela questão de que a despesa corrente era maior que a despesa de 

capital. Assim sendo, foi fundamental fazer este esforço de inversão e conseguiu-se obter uma diferença 

de mais de 1 000 000,00€ (um milhão de euros) em relação à despesa corrente com a despesa de 

capital. Esta focalização, na despesa corrente, deve-se ao facto de se saber que do lado da receita 

estávamos condicionados por dois motivos fundamentais: o primeiro, prende-se com a redução das 

transferências do Estado, no orçamento para 2011. A relação de perda que o Município tem em relação 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

ao orçamento inicial de 2010 é de 500 000,00€ (quinhentos mil euros). Se somarmos a este valor um 

corte sofrido no decorrer de 2010, devido ao PEC, que foram à volta de 300 000,00€ (trezentos mil 

euros), em dois anos são 800 000,00€ (oitocentos mil euros) a menos que a Autarquia tem disponíveis 

para investir; o segundo, prende-se com a redução da dinâmica que estava criada em relação ao 

crescimento do IMT. A receita de impostos este ano vai ser ligeiramente superior à do ano passado, mas 

o IMT foi um imposto que sofreu um corte bastante significativo, durante este ano, e daí ser, também 

importante, a nível da receita, reflectir esse corte porque as obrigações legais assim o impõem. Por fim, 

outra questão pendente tem a ver com o facto de, caso se decidisse mudar alguma coisa, em relação à 

cobrança da receita, nomeadamente a Derrama, Resíduos Sólidos Urbanos, Aumento das taxas, 

obviamente que tudo isto, directa ou indirectamente, iria ter reflexos e consequências nas famílias, e 

portanto havia que procurar este equilíbrio. Quando do lado da receita estávamos condicionados o nosso 

objectivo principal foi reduzir do lado da despesa e é evidente até porque o orçamento em termos brutos, 

da despesa corrente, reflecte bem isso. Dando alguns exemplos concretos: a nível do pessoal em 2009 

foram executados 3 821 000,00€ (três milhões oitocentos e vinte e um mil euros), orçamentados para o 

ano de 2010 3 929 000,00€ (três milhões novecentos e vinte e nove mil euros) e executados 3 

730000,00€ (três milhões setecentos e trinta mil euros) até à data de ontem. Para 2011 o orçamento é 4 

021000, 00€ (quatro milhões e vinte e um mil euros) e isso tem uma explicação que tem a ver com a 

alteração das leis na área de recursos humanos em que a Autarquia foi obrigada a contabilizar todos os 

postos a criar no mapa de pessoal. Um exemplo flagrante, tem a ver com o concurso que está a decorrer 

para Chefes de Divisão em que se contemplou a despesa de 9 (nove) Chefes de Divisão novos a entrar 

no quadro somando a esses toda a despesa aos que, hoje, ocupam, temporariamente, esses lugares 

vão ter no cargo que ocupam em termos de carreira na Câmara Municipal, ou seja, o valor sabe-se à 

partida que está inflacionado, sabesse que não vai ser executado mas tem de ser colocado no 

orçamento. A nível do pessoal tem sido feito um esforço de redução, nomeadamente no corte das horas 

extraordinárias, que em 2009 foram de 104 000,00€ (cento e quatro mil euros), para 2010 foram 

orçamentados 100 000,00€ (cem mil euros) e executados, até à data de ontem, 71 000,00€ (setenta e 

um mil euros). Para 2011 já só foram orçamentados 80 000,00€ (oitenta mil euros). O Senhor Vereador 

esclareceu que é importante ter alguma margem, nomeadamente no que diz respeito à aquisição de 

bens e serviços onde foram gastos em 2009, 6 073 000,00€ (seis milhões e setenta e três mil euros), 

tendo sido orçamentados para 2010 6 456 000,00€ (seis milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil 

euros) e executados 5 848 000,00€ (cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil euros) e para 2011 foi 

reduzido esse valor para 5 752 000,00€ (cinco milhões setecentos e cinquenta e dois mil euros). O 

esforço está a ser feito mas tem de haver sempre uma folga para não se correr o risco de chegar a 

Outubro e não termos margem para poder trabalhar. Por fim, é importante referir que nem toda aquela 

que é indicada como despesa corrente o é de facto, e temos como exemplo obras executadas pelos 

serviços operativos em que o material adquirido aparece contabilizado como despesa corrente sendo, 

isso sim, uma despesa de investimento. Relativamente ao Plano Plurianual refere que coincidentemente, 

ou não, nos contributos enviados pela Oposição e pelos Presidentes de Junta aparece reflectida grande 

parte das obras que a Câmara Municipal tem no Plano e que são fundamentais, tais como: a fase de 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

acabamento o Estádio Municipal, que é uma obra importante em termos financeiros; vão arrancar as 

obras da Biblioteca Municipal e dos Centros Educativos. ---------------------------------------------------------------- 

------Interveio, de seguida, o Senhor Pires Plácido para elogiar a forma profissional como o Senhor 

Vereador apresentou o ponto aos membros da Assembleia. Refere que, apesar da dificuldade que por 

vezes tem em perceber os valores dos orçamentos apresentados, há uma coisa que o deixa muito 

orgulhoso neste que foi o facto de ter sido partilhado por todos os parceiros do Executivo, Presidentes de 

Junta de Freguesia e Grupos Municipais. O Senhor Deputado quer, também, agradecer a introdução das 

propostas municipais apresentadas para discussão, na altura devida, e que foram tidas em conta 

aquando da elaboração do documento, esperando que no futuro estes orçamentos possam ser ainda 

mais participativos porque faz todo o sentido que assim seja. Informa que ficou satisfeito com a redução 

da despesa e reconhece que a receita em Vagos é difícil de atingir e as propostas que podiam ser 

viáveis, como aumentar o IMI e a Derrama, colocariam em risco mais as famílias e as empresas. Refere, 

também, que a redução da despesa em 1 000000,00€ (um milhão de euros) foi a melhor política para os 

gastos dos dinheiros públicos, como sempre foi defendido nesta Assembleia. Relativamente às medidas 

de controlo orçamental foi referido o acompanhamento, em tempo real, da forma como o dinheiro irá ser 

gasto. O Senhor Deputado questiona como irá ser feito esse controlo: mensal, trimestral, semestral e o 

tipo de informação que vai ser prestada. Questiona, ainda, porque motivo esta medida, do poupar, não 

foi aplicada em orçamentos anteriores, nomeadamente nas horas extraordinárias onde os valores eram 

exorbitantes e mesmo assim o valor aqui apresentado, ainda, é elevado, mas nada que se compare com 

gastos anteriores. Considera o Senhor Deputado que apesar deste orçamento estar bem conseguido 

existem, ainda, algumas falhas, tais como: algumas das verbas, aqui indicadas, deviam estar mais 

explicitas, nomeadamente aquelas que dizem respeito a estudos, pareceres, projectos, consultorias, 

trabalhos especializados e outros trabalhos, porque fica-se com a sensação que a Autarquia anda a 

pagar muitas coisas a outros, sem estar definido a quem. No entender do Senhor Deputado seria 

correcto existir um documento, anexo, que explicasse quais são os outros, porque se está no orçamento 

é porque há ideia de o gastar em algo. Ainda, referente a outros pontos, nomeadamente a rubrica 

01.01.04.04 pessoal dos quadros em função de contrato individual - recrutamento de pessoal para novos 

postos de trabalho – em que houve uma passagem de 10 000,00€ (dez mil euros) para 176 000,00€ 

(cento e setenta e seis mil euros)  e o Senhor Pires Plácido entendeu que tem a ver com a colocação 

dos vencimentos de parte das candidaturas aos concursos já no orçamento do ano que vem, mas se 

possível gostaria que fosse explicado melhor. Faz, também, referência a outras rubricas que gostaria de 

ver esclarecidas, nomeadamente a rubrica destinada ao pessoal contratado a termo que aumentou para 

6 000,00€ (seis mil euros), a rubrica de pessoal para novos postos de trabalho que aumenta 50 000,00€ 

(cinquenta mil euros) e nas avenças aumenta 35 000,00€ (trinta e cinco mil euros). Outro ponto, que 

pretende ver esclarecido, refere-se às despesas com a segurança social que no ano passado era de 73 

000,00€ (setenta e três mil euros) e este ano é de 3 000,00 (três mil euros). Manifesta, ainda, a sua 

preocupação relativamente à rubrica 04.07 que refere as Instituições Sem Fins Lucrativos com uma 

redução de 300 000,00€ (trezentos mil euros) onde se incluem os apoios às IPSS’s. Questiona, perante 

esta informação, se vai haver um corte nos apoios sociais, vai ser feito de outra forma ou vai existir um 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

controlo diferente para estas Instituições. Outro esclarecimento prende-se com os terrenos do São João, 

que no orçamento do ano passado estavam referidos com 400 000,00€ (quatrocentos mil euros), neste 

orçamento não aparecem, mas aparece uma verba a referir algumas obras a efectuar nos armazéns 

municipais. Pretende o Senhor Deputado saber se a verba foi retirada para esse fim. No que diz respeito 

ao Plano de Investimento verificou que não há qualquer referência ao sector social. Faz referência à 

Educação, à Cultura, ao Desporto, à Modernização Administrativa, ao Desenvolvimento Económico e 

não fala muito em apoios ao Sector Social. Esses apoios estão mencionados no orçamento mas no 

Plano de Investimento não há qualquer referência e, no seu entender, também deveriam estar. Para 

concluir o Senhor Deputado pede ao Executivo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que tenha com 

prioritário os apoios, nomeadamente às famílias carenciadas, instituições e empresas, naquilo que for 

necessário porque o ano de 2011 prevê-se difícil e a Câmara poderá ter aqui um papel fundamental e ao 

mesmo tempo desejar que levem ao extremo o rigor, a contenção e a poupança com o dinheiro de todos 

nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Rogério Simões para referir que em relação à questão da despesa, 

embora concorde que em termos absolutos a despesa corrente desceu, relativamente à despesa de 

capital, a verdade é que há este ano que vem um acréscimo com as despesas de capital, por força das 

obras comparticipadas, que no fundo remetem a despesa corrente para valores inferiores. O esforço na 

despesa corrente foi feito, nomeadamente em relação às horas extraordinárias e até a algumas 

prestações de serviços, mas naquilo a que se refere a vencimentos com pessoal há, tal como referiu o 

Senhor Pires Plácido, um acréscimo. De facto há uma compensação, nomeadamente nas obras dos 

Armazéns Municipais, que eram contabilizadas como despesa corrente e que este ano que vem é muito 

menos que a dos anos anteriores. Apesar de tudo isto, considera o Senhor Deputado que é ainda  

possível fazer mais algum esforço de redução, mesmo na despesa corrente da qual fazem parte as 

contratações e as avenças. Relativamente às receitas do orçamento é semelhante à dos outros anos, ou 

seja, vem dos mesmos itens que costumam vir e portanto convém materializar em termos objectivos 

essa receita. Relativamente ao plano de actividades contempla uma série de acções de 2009 que não 

estão pagas e portanto há intenção de as regularizar em 2010, obras consideradas fundamentais e 

prioritárias mas não contempla outras também muito necessárias, como por exemplo a ligação à Zona 

Industrial que é uma via que faz parte do nosso Plano Director Municipal, e não tem uma verba para 

projecto, embora reconheça que se trate de um valor elevado, mas tem de se começar por algum lado e, 

no seu entender, essa via é fundamental bem como as Vias de Cintura à Vila. ----------------------------------- 

------Interveio o Senhor Deputado Jorge Luís para subscrever a intervenção do Senhor Deputado Rogério 

Simões e de algumas questões levantadas pelo Deputado Pires Plácido pormenorizando dois aspectos: 

o primeiro, refere-se ao facto de ter de incluir no orçamento os salários dos Chefes de Divisão e ao 

mesmo tempo os salários dos técnicos, que hoje fazem o seu papel, presume que não tenha a ver com o 

facto de não se dizer que deixa de haver um técnico na divisão e portanto se o técnico se mantêm no 

quadro tem que estar cabimentado em termos orçamentais para poder responder ao técnico e ao 

quadro; o segundo, diz respeito aos apoios às IPSS’s e referiu que não acredita que tenha havido no 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

documento qualquer corte mas sim passou-se a atribui-lhe o nome correcto deixando de os designar 

como subsídios e passando a designá-los como pagamento de prestação de serviços. ------------------------ 

------Usou da palavra o Deputado Sérgio Freire para referir duas questões: uma prende-se com o facto 

de no início do plano haver referência ao investimento no Turismo e na Protecção da Zona Costeira e 

depois no próprio Plano não estar feita qualquer referência a esse tema; a outra questão, já aqui referida, 

prende-se com o valor apresentado na rubrica referente às avenças. No seu entender o valor referido 

não pode estar correcto face ao número de avenças existentes actualmente na Autarquia. ------------------- 

------Retomou a palavra o Senhor Vereador Silvério para esclarecer as dúvidas levantadas pelos 

Senhores Deputados. Relativamente à questão do acompanhamento, e o porquê de não ter sido feito 

antes, informa o Senhor Vereador que no seu entender o projecto que o Executivo está a desenvolver só 

é possível porque houve trabalho feito antes, nomeadamente no tempo do anterior executivo, onde foi 

feita a centralização das aquisições na Secção de Aprovisionamento, e a partir daí tem sido muito mais 

fácil fazer este controlo das despesas feitas pela Autarquia e apresentá-las de forma mais clara. 

Relativamente às dúvidas levantadas aos apoios às IPSS’s informa o Senhor Vereador que a redução do 

valor não implica que haja redução nas transferências para as IPSS’s. O que acontece é que está a ser 

elaborado um documento para uniformizar as transferências para as IPSS’s fruto das aprovações dos 

subsídios atribuídos no mandato anterior e para dividir os pagamentos por anos. Relativamente à 

questão referida pelo Senhor Jorge Luís, e muito bem, as verbas transferidas para as IPSS’s por conta 

de pagamento de prestação de serviços não devem sequer ser publicadas em jornal enquanto subsídios 

porque as IPSS’s prestam serviços à Câmara Municipal, são pagas pelos serviços que prestam, 

nomeadamente em todo o apoio social e escolar que têm vindo a desenvolver no Concelho e isso não é 

um subsídio mas sim transferências correntes. No que respeita às despesas com a segurança social o 

valor, anteriormente apresentado, era referente ao seguro de saúde que a Câmara Municipal pagava aos 

seus funcionários. No decorrer do ano de 2010 chegou à Autarquia um despacho do Tribunal de Contas 

a informar de que era ilegal que os Municípios pagassem estes seguros de saúde e outros, como aquele 

que anteriormente existiu, a ACASA, daí esta verba ter sido retirada do orçamento. Em relação às 

despesas com o pessoal, referente ao recrutamento de novas pessoas, obviamente vai de encontro ao 

que já foi aqui dito, ou seja, todos os lugares que estão para ser criados no quadro surgem exactamente 

nesta rubrica, que sofre um aumento principal, fruto do facto de ter de ser contabilizado esse valor. O 

Plano Plurianual não faz referência ao sector social uma vez que no plano só podem constar obras que 

sejam propriedade da Câmara Municipal. As transferências que vão para as IPSS’s, por conta das obras 

que irão desenvolver, estão nas transferências de capital. Relativamente à margem para reduzir a 

despesa corrente, referida pelo Deputado Rogério Simões, informa o Senhor Vereador de que ela de 

facto existe e um dos objectivos da Autarquia é trabalhar nela, para que se possa reduzir o valor 

apresentado no orçamento. De qualquer modo, não pode a Câmara jogar no limite porque pode correr-

se o risco de a determinada altura não se conseguir cumprir os objectivos. Na questão dos dois projectos 

referidos, nomeadamente as Vias de Cintura e a ligação à Zona Industrial, não estão contempladas no 

plano por serem obras de valor extremamente elevado. Toda a parte de projectos e levantamento está 

feita pela Câmara Municipal, portanto quando houver disponibilidade financeira as obras serão 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

contempladas no plano. Relativamente às questões levantadas pelo Deputado Sérgio Freire aquilo a que 

se faz referência na parte turística está no plano mais concretamente designado por Comércio e Turismo 

e inclui: construção dos passadiços na Praia do Areão e Praia do Labrego 3ª fase; apoio à Arte Xávega 

na Praia do Areão e na Praia da Vagueira; construção do Posto de Vendagem da Praia da Vagueira e 

Requalificação do Mercado Quiosques da Praia da Vagueira - 2ª fase. Estas verbas aparecem com um 

valor baixo porque está a ser negociado, no Grupo de Acção Costeira, o financiamento para estas obras. 

Depois do financiamento estar assegurado a Câmara Municipal poderá avançar com estas obras que 

são muito importantes para a Requalificação da Praia da Vagueira e continuação da Requalificação da 

Praia do Areão. Em relação aos contratos de avença os valores apresentados dizem respeito ao ano de 

2011. Quando se publica no Portal os contratos de avença faz-se referência à vigência do contrato, que 

pode ser superior a um ano, mas no orçamento não é contabilizado o valor total mas sim o valor anual, 

daí não haver nenhum engano no montante referido. No que diz respeito aos terrenos de São João é 

precisamente aquilo que o Senhor Deputado Jorge Luís referiu, não aparecem contemplados, porque 

não faria sentido a Câmara incluir um valor para a Requalificação dos Armazéns Municipais e depois ser 

contemplada a sua venda. Vai ter que ser feito um sacrifício e aguentar mais alguns anos nos actuais 

armazéns e para isso é preciso criar algumas condições, que hoje não existem. Como não existe, de 

momento, disponibilidade financeira para a construção das novas instalações dos Armazéns Municipais 

teve de se suspender a venda e retirar esta verba do orçamento. ----------------------------------------------------- 

------Retomou a palavra o Senhor Deputado Sérgio Freire para informar que, apesar da explicação dada 

pelo Senhor Vereador, continua sem perceber o valor apresentado, 45 000,00€ (quarenta e cinco mil 

euros), quando há contratos de avença que têm um valor anual de 30 000,00€ (trinta mil euros). 

Manifesta, ainda, a sua indignação pelo valor elevado de alguns contratos de avença feitos pela 

Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara para fazer alguns esclarecimentos às 

intervenções dos Senhores Deputados. Assim, refere que o valor dos contratos de avença foi fixado da 

seguinte forma: tendo em consideração o regime jurídico do contrato de avença foi calculado um valor, 

em termos contratuais, que fizesse equivaler as tarefas executadas por um técnico do mapa de pessoal 

ao prestador de serviços. Não faz sentido que pessoas que têm o mesmo tipo de formação, que 

desenvolvem o mesmo tipo de competências, ainda que de forma liberal com algum elevado grau de 

autonomia, recebam de forma distinta. Não se pode tratar um avençado que é Técnico Superior que, se 

estivesse no mapa de pessoal como um simples funcionário, cujo grau de habilitações é reduzido. O 

valor bruto é mais elevado, sem dúvida, mas demonstra a necessidade que há em preencher os lugares 

que estão no mapa de pessoal, e que com esse preenchimento há uma redução dos encargos da 

Autarquia porque passarão a ganhar no mesmo regime dos Técnicos Superiores que pertencem aos 

quadros. De qualquer modo é preciso perceber que, se por um lado é entendimento do Jurista, 

contratado pela Câmara Municipal, que os contratos de avença não dependem da autorização do Senhor 

Ministro da Finanças, por outro lado a realização dos concursos públicos (nomeadamente até ao 

momento da tomada de posse da pessoa que vencer o concurso) para contratação em regime de 

funções públicas devem obter o parecer favorável do Senhor Ministro das Finanças. Acontece que até à 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

data ainda não obtivemos qualquer resposta por parte do Ministério da Finanças para nenhum dos 

concursos que apresentámos. Dando como exemplo o Concurso das Auxiliares de Acção Educativa 

onde foram apresentados 4 (quatro) recursos hierárquicos mas, se já tivesse chegado ao fim, a Câmara 

Municipal ainda não obteve o parecer favorável do Ministro das Finanças, tendo o pedido sido feito há 

vários meses. Portanto, como os estabelecimentos de ensino não podem funcionar sem Auxiliares de 

Acção Educativa esses serviços têm de ser garantidos. Quando se prevê aqui despesas com contratos 

de avença, não é o caso das auxiliares, que foi tratado por outro regime, tem-se em vista assegurar um 

conjunto de funções que a Autarquia tem por obrigação legal de cumprir utilizando a figura de 

profissionais liberais, de acordo com o parecer jurídico do Jurista João Dias Pacheco, até à conclusão do 

concurso que tem fim com a tomada de posse, sendo previamente autorizado pelo Senhor Ministro das 

Finanças. Quanto às Vias de Cintura Interna e Externa o facto de não estar inscrita a Via de Cintura 

Externa não impediu a Autarquia de adquirir um terreno fundamental para a construção da Circular. 

Apesar da Circular não estar inscrita, nem nunca esteve, não impede a Câmara de adquirir terrenos e 

fazer projectos que, aliás, estão todos feitos, ou seja, a esmagadora maioria são projectos de execução 

prontos para lançar a Concursos de Empreitada. O mapa de expropriações está concluído há muito 

tempo e tem-se vindo a adquirir terrenos para esse efeito. Foram adquiridos já para a Marginal, no 

mandato anterior, e recentemente, na última reunião de Câmara foi deliberado adquirir um terreno no 

entroncamento da Rua Banda Vaguense, da Rua de Cantanhede e Rua da Fonte. Portanto, nada 

impede a Câmara Municipal de dar seguimento a esta Rede em sede de outros passos que têm de ser 

dados até à Empreitada de Obras Públicas, porque, como foi referido, o custo global da Via de Cintura 

Interna, que compreende a Marginal, a Circular e a Via de Cintura Externa, e compreende a ligação entre 

a A25 e a A17, são 25 000000,00€ (vinte e cinco milhões de euros). A dotação global do Município de 

Vagos no Plano Territorial de Desenvolvimento é o único sítio onde foi possível contratar fundos para a 

Rede Viária Estruturante a 3 900 000 (três milhões e novecentos mil euros), isto é, o valor global da 

subvenção contratada. A Rede Viária Estruturante esteve até ao fim das negociações excluída dessas 

mesmas negociações. À última da hora o Governo entendeu abrir as portas aos Municípios para 

completarem a sua Rede e este completar significou que a subvenção prevista para a Rede Viária 

Estruturante era diminuta relativamente às necessidades de um conjunto de Municípios no País, 

nomeadamente Vagos que não tinha avançado, até então, com a sua Rede Viária Estruturante e por 

isso, neste preciso momento, nós tínhamos apenas inscrito 1 200 000,00€ (um milhão e duzentos mil 

euros) de financiamento e estamos a utilizar parte a retomar a interrupção da estrada 333, que é a 

ligação entre a rotunda do Fontão da A17 e a rotunda de Soza na estrada 333. É um projecto que já está 

a algum tempo a aguardar o visto do Tribunal de Contas por força do parecer favorável da CCDR, que 

obrigou a Autarquia a reformular o projecto, e portanto um dia destes arranca o primeiro investimento na 

Rede Viária Estruturante, não na Vila, fora da Vila, mas arranca. Não há em lado nenhum dotação 

orçamental para valores desta ordem e grandeza. Isto só seria possível em termos públicos com a 

indemnização que o Estado poderia pagar ao Município de Vagos pela desclassificação da EN109. É um 

processo, espera-se, que um dia seja retomado e haja vontade governativa para esse efeito. Neste 

momento não há, até porque eles entenderam contrapor a EN109 como alternativa para a instalação de 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

pagamento de portagens na A17 e a Autarquia não vê, por agora, vontade do Governo para retomar o 

processo de negociações que está em aberto entre a Câmara Municipal de Vagos e o Instituto de 

Estradas de Portugal, hoje Estradas de Portugal. Que fique bem claro que o facto de não estar inscrito 

não impede que se continue a negociar e a reformular os projectos de acordo com as entidades e a 

comprar terrenos para o efeito. Quanto ao Turismo, esclarece o Senhor Presidente da Câmara, há duas 

áreas significativas, tendo sido uma já aqui falada, que são as candidaturas ao Grupo de Acção Costeira, 

que foram apresentadas até ao dia 15 de Dezembro. O Município de Vagos apresentou 5 (cinco) 

candidaturas num valor superior a meio milhão de euros, faltando neste preciso momento, obviamente, o 

mais importante que é a aprovação das mesmas e só depois se passará à execução. A verba inscrita 

tem a ver com a execução financeira e caso o financiamento das obras venha a ser aprovado, havendo 

já um parecer favorável da ARH para as obras em si, acredita-se que a repercussão financeira destas 

obras no ano económico em 2011 não andará muito além dos 5 000,00 (cinco mil euros). Haverão 

algumas que nem sequer terão execução financeira, apenas execução física. Por outro lado, há aqui um 

pormenor importante de referir: estando em sede de elaboração de um orçamento há regras a cumprir 

no que toca à receita e à despesa. Uma das regras que é decisiva para determinar a flexibilidade 

orçamental é exactamente o POCAL e este impede uma redução abrupta de determinadas inscrições e 

um aumento abrupto de outras sejam elas receita sejam elas despesa. Digamos que existe uma regra 

que condiciona um conjunto de receitas e despesas que se afere pela média dos últimos dois anos e 

portanto pode ter-se acréscimos de IMT que condicionam o orçamento seguinte, obrigando à inscrição 

de um valor superior ao não previsto, assim como também se tem, caso haja previsão de um acréscimo 

de IMT relativamente ao anterior, uma limitação na sua inscrição face ao orçamento para o ano em 

curso, ou seja, dito de outra forma, se houver a certeza, e há alguma, de que o IMT em 2011 será 

superior aquele que foi em 2010 haverá limitação em cabimentar esse IMT porquanto diz o POCAL que 

a média a inscrever é a média dos dois últimos anos. Por outro lado não está o Executivo impedido de 

criar novos regulamentos e, por força dos mesmos, criar novas receitas, independentemente de o próprio 

orçamento prever ou não essas receitas e um exemplo disso são os direitos de passagem ou a 

alienação de direitos sociais, ou seja, o facto de não estar inscrito não impede o Executivo e a 

Assembleia Municipal em orçamento rectificativo de prever a inclusão de receitas não previstas, quer 

seja IMT quer seja receitas, completamente, novas. Houve uma decisão política, entenda-se, de conter a 

despesa corrente em todos os itens e esse esforço de contenção vai muito para além do orçamento, que 

tem as tais limitações impostas pelo POCAL. É no momento da execução orçamental que se vai impor 

essa monitorização semanal, que existia de forma mensal, para que o crescimento de todas as rubricas 

da despesa corrente fique aquém dos valores orçamentados. O Senhor Vereador Silvério tem 

preocupações acrescidas, e bem, porque é o Pelouro dele, de inscrever verbas, cumprindo o POCAL, 

suficientemente latas para não haver nenhum deslize nas várias rubricas da despesa existindo 

cabimentação orçamental para a mesma. O ano de 2011 será de grande contenção da despesa pública 

corrente e a Autarquia vai ficar em termos de execução orçamental aquém dos valores previstos. Por 

outro lado, e ainda relativamente ao Turismo, há um conjunto de transferências que aparecem na rubrica 

de transferências de capital, nomeadamente para a Sociedade POLIS, que o Município terá que enviar 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

para essa entidade e que se traduzem, obviamente, em acções de Requalificação e algumas com 

grande impacto turístico. É certo que se o Município tem obrigação de fazer as transferências 

imediatamente para a Sociedade Polis não tem obrigação de realizar as obras de seguida e, de acordo 

com a programação e calendarização prevista pela Sociedade, aparecerão no terreno em 2012. 

Entretanto já o Município está obrigado a cumprir, durante o ano de 2010, a um conjunto volumoso de 

despesas de investimento transferidas para essa entidade. Continuando, disse que as despesas com o 

pessoal vão descer em 2011, relativamente a 2010. Interessa é que há uma nova interpretação jurídica, 

e esta é da DGAL não é da Câmara Municipal, que diz que não era tradição cabimentar a despesa com 

os lugares a criar. Por exemplo, a Câmara tem a certeza que lançando um concurso hoje, pela média do 

tempo que demoram os concursos de recrutamento e que está em duzentos e tal dias no País e não em 

Vagos, a despesa efectiva com um determinado recurso humano será de um a dois meses ou nenhum 

mês sequer. No entanto para iniciar o procedimento pretendente à contratação tem que lá estar no Mapa 

de Pessoal e daí a respectiva despesa. Por isso é que relativamente às despesas com o pessoal o valor 

cresce em função, exactamente, dessa orientação que proveio da DGAL, ou seja, a obrigatoriedade de 

cabimentação orçamental da despesa prevista com os recursos humanos, com os lugares a preencher 

no mapa de pessoal, independentemente do seu preenchimento ou não e há alguns lugares onde a 

Câmara não vai sequer lançar concurso. Contudo, e dando o exemplo da Biblioteca Municipal, se o 

executivo for questionado pelo IPLB relativamente à composição do quadro de pessoal da Biblioteca, 

para que o Protocolo possa ser assinado, tem de se informar de que está previsto no mapa de pessoal e 

que se deu início ao procedimento. Tem de existir, sempre, esta possibilidade em aberto e o mesmo se 

diga em relação a alguns lugares cuja obrigação legal exija que pertençam ao mapa de pessoal. ----------- 

------Retomou a palavra o Senhor Sérgio Freire para questionar o Senhor Presidente da Câmara, ainda, 

em relação aos contratos de avença. Pretende saber se todos os contratos de avença existem por se 

encontrarem a decorrer os respectivos concursos de admissão. ------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente esclarece que os contratos de avença existentes estão todos nessa situação 

excepto o da área de Direito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Retomou a palavra o Deputado Jorge Luís para solicitar ao Senhor Presidente que concretize quais 

são os concursos, para o apuramento de vagas, que não estão feitos por faltar o parecer favorável do 

Senhor Ministro da Finanças. Refere o Senhor Deputado que se for enviado para publicação no Diário da 

República um aviso de concurso no dia 31 de Outubro de 2010 não se pode ter o concurso resolvido no 

dia 02 de Novembro de 2010 quando a Câmara decide abrir um procedimento para contratar por avença. 

No caso dos concursos públicos na área da Psicologia e Desporto foram remetidos para Diário da 

República no dia 31 de Outubro de 2010 e publicados no dia 12 de Novembro de 2010 e entretanto no 

dia 02 de Novembro, dois dias depois de ter iniciado o procedimento, é aberto um processo para 

admissão de contratados por avença e não se vai dizer que é um atraso do Ministro das Finanças. 

Segundo o Senhor Jorge Luís é importante concretizar esses concursos, que estão atrasados por falta 

de assinatura do Senhor Ministro das Finanças, até para que a Assembleia Municipal faça diligências no 

sentido de que esse problema se resolva. Por outro lado, também, não parece correcto que se invoque o 

facto, nomeadamente para estes casos aqui referidos, de serem serviços que não devem ser 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

dependentes e terem, sim, uma certa autonomia para fazer um contrato de avença quando dois dias 

antes se candidataram, ou fizeram a abertura de um concurso, para que eles fossem independentes, 

enquanto trabalhadores do Município no quadro e por tempo indeterminado. É preciso que haja 

respostas que sejam coerentes com a realidade das coisas. Não se pode culpar o Ministro das Finanças 

por um concurso que foi publicado no diário da República no dia 12 de Novembro de 2010 ter que ser 

substituído por um contrato de avença. Se sabem que o concurso demora duzentos e tal dias, e se a 

intenção é colocar pessoas que já estão a trabalhar na Autarquia, então deve abrir-se os concursos com 

a devida antecedência, ou seja, antes de terminarem os contratos. --------------------------------------------------- 

------Interveio, de seguida, o Senhor Presidente da Câmara para responder às questões levantadas pelos 

Senhores Deputados. O Senhor Presidente informa de que, de momento, não conseguirá concretizar 

todos os concursos mas virão a esta Assembleia posteriormente. De acordo com o Senhor Presidente 

seria mais prudente que todos os concursos avançassem só depois de obter autorização do Senhor 

Ministro das Finanças, porque assim haveria a certeza que prosseguia o concurso até ao fim, e não 

existiria nenhum obstáculo à tomada de posse da pessoa que ficou em primeiro lugar. No entanto, a 

Autarquia não o faz para ir ganhando tempo e acreditando que o Senhor Ministro das Finanças, pelo 

menos para aquilo que é obrigação da Câmara em cumprir a lei, vai autorizar. Foi dado, já hoje nesta 

Assembleia, o exemplo do concurso das Auxiliares de Acção Educativa, que se não tivesse tido quatro 

recursos hierárquicos, ainda hoje aguardava o parecer do Senhor Ministro das Finanças. Este é um 

exemplo que pode, ou melhor, que vai acontecer noutros concursos. O Senhor Presidente informa de 

que na próxima reunião da Assembleia Municipal virá uma lista dos pedidos de autorização do Senhor 

Ministro das Finanças, relativamente aos concursos, referindo que houve alguns deles que foram 

efectuados antes de dar início ao próprio concurso e que até à presente data a Câmara não obteve 

resposta, aliás a nenhum. Não se quer com isto dizer que a responsabilidade pela contratação em 

regime de avença é do Senhor Ministro, apenas se está a fazer referência ao que os atrasos inerentes 

ao próprio procedimento obrigam para assegurar um conjunto de competências. O Senhor Presidente 

esclarece, ainda, que os concursos que abriram não são para colocar as pessoas que estão vinculadas à 

Câmara Municipal, primeiro por contrato de trabalho, quando a lei o permitia, e agora em regime de 

contrato de prestação de serviços de acordo com a nova legislação. Independentemente do vínculo 

jurídico existe, de acordo com a função, autonomia. A lei permitia uma coisa e agora permite outra e 

dentro daquilo que é a autonomia de um profissional liberal que pode prestar serviços, já não será 

noutras categorias onde não é possível a prestação de serviços, e a Câmara avançou apenas naquilo 

que precisava. Não significa que estando aquelas pessoas outrora vinculadas em regime de contrato de 

trabalho não possam estar hoje em regime de prestação de serviços e isto porque não está ferido o 

núcleo da sua liberdade de profissional liberal em exercer as funções de acordo com os seus ditames, 

como por exemplo Psicólogos, Advogados, Técnicos de Serviço Social e de Bibliotecários. Há um 

conjunto de profissionais que manterão sempre o núcleo da sua autonomia no exercício das suas 

funções independentemente do regime de contrato de trabalho, que em termos fiscais é diferente e em 

termos jurídicos também. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------Retomou a palavra o Senhor Jorge Luís para esclarecer que não quis por em causa se as pessoas 

podem ou não caber nas duas classificações. Provavelmente podem. Difícil é para quem avalia depois 

um pedido que lhe chega. Suponha-se que as duas situações chegam ao Ministro das Finanças: é tão 

importante que se faça um contrato de avença com uma entidade particular unipessoal, que tem a sua 

independência, e ao mesmo tempo fizesse um contrato de trabalho para ela onde poderá vir a exercer 

funções com dependência, e dando um exemplo um Director de um equipamento municipal tem, 

claramente, funções dependentes, ou seja, não tem essa autonomia para gerir por si só a organização. 

De qualquer modo, informa o Senhor Deputado que o que está aqui em causa não é se podem ou não 

existir estas situações, mas sim, se os valores orçamentados para assessorias, para o ano de 2011, são 

insuficientes, face aqueles contratos que já existem mais aqueles que se prevê concretizar. A questão é 

que os contratos em vigor já ultrapassam o valor aqui apresentado em sede de orçamento. ------------------ 

------Usou da palavra o Senhor João Carlos Loureiro para pedir alguns esclarecimentos sobre o 

orçamento, não propriamente do documento. De acordo com o Senhor João Carlos a informação aqui 

prestada, hoje, pelo Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao Processo Riavagos, é preocupante 

para o Município, uma vez que não obteve aquilo que todos pretendiam e portanto chegou-se ao fim de 

um processo em que, no seu entender, existem culpados. Defende o Senhor Deputado que seria 

importante a Assembleia Municipal pensar na hipótese de vir a constituir uma Comissão para analisar 

todo o processo, desde o seu início, e que fosse constituída por pessoas que se interessam pelo que se 

passa e pelo futuro dos munícipes deste Concelho, porque há aqui alguém, seguramente, responsável 

por dois milhões e meio de euros que ter-se-iam evitado pagar se tivessem sido tomadas as medidas, a 

seu ver, adequadas. Nesse sentido, deixa o Senhor Deputado o alerta ao Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia, ao Executivo Camarário, a todos os Deputados desta Assembleia e particularmente aqueles 

que têm formação jurídica que possam vir a integrar uma futura Comissão. ---------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia informa de que este assunto não tem a ver com o orçamento 

nem com a Ordem de Trabalhos, quanto muito faria parte do Período “Antes da Ordem de Trabalhos”  e 

teria de ser apresentado um requerimento à Mesa, no entanto, fica a hipótese de poder vir a ser 

discutido posteriormente, numa outra Assembleia-------------------------------------------------------------------------- 

------Feitos os devidos esclarecimentos, e não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da 

Assembleia submeteu o presente ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 24 

(vinte e quatro) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 7 (sete) abstenções. ----------------------------------------- 

------De imediato, o Senhor Presidente da Assembleia submeteu o Ponto Quatro, da Ordem de 

Trabalhos, à discussão da Assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO: ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-

HORA/FLORESTA – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO; -------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para fazer a 

apresentação do ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para informar os membros de que esta alteração decorre 

daquilo que foi autorizado pela Assembleia Municipal, em Novembro do ano passado. ------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------Interveio, de imediato, o Senhor Deputado Pires Plácido referindo que há alguma realidade quando 

se diz que as entidades que às vezes deviam ser céleres na discussão e na aprovação das alterações 

de planos de pormenores demoram muito tempo. Relativamente ao projecto mantêm a esperança na sua 

realização. Entretanto, questiona o Senhor Presidente relativamente ao destino a ser dado às 

instalações que actualmente pertencem à Igreja onde funcionam, neste momento, salas de catequese e 

alguns serviços da Comissão Fabriqueira, uma vez que na altura não ficou muito definido o que iria ser 

feito e como é que iriam decorrer as negociações. ------------------------------------------------------------------------- 

------Interveio, de seguida, o Senhor Deputado Rogério Simões referindo que fez alguma análise ao 

Plano, e sem querer colocar em causa o Plano ou criar alguma sensibilidade, verificou que relativamente 

às questões que tem a ver com o espaço público, nomeadamente em termos de estacionamento que, 

segundo esclarece, lhe parece pouco. Só para concretizar, as unidades hoteleiras têm estacionamento 

privado (cerca de 40 lugares cada estabelecimento), mas relativamente aos outros equipamentos que 

estão previstos na zona de alteração o estacionamento parece muito pouco, criando, no seu entender, 

um problema nomeadamente de uso público em relação à Igreja. Isto porque o estacionamento frente à 

Igreja é utilizado por quem a frequenta e são precisos muito lugares e no plano esse espaço é muito 

reduzido face as necessidades e ainda com uma agravante de que o estacionamento frente à Igreja tem 

um entrada pelo pátio do edifício e com estas alterações não se sabe se vai ter acesso automóvel ou 

não. Manifesta, também, mesmo sendo uma decisão dos investidores, alguma preocupação 

relativamente ao estacionamento das moradias que é todo da parte de fora do espaço à face da via 

pública. Contudo, reafirma que a sua preocupação é, realmente, no espaço público, nomeadamente 

junto aos equipamentos que já existem, que no seu ponto de vista é reduzido drasticamente o que não 

lhe parece muito correcto. Faz, ainda, referência à zona de habitação unifamiliar, que fica para o 

Município vender, em que os lotes têm uma frente para a actual estrada florestal, sem nenhuma zona de 

protecção o que, a seu ver, não é muito correcto. -------------------------------------------------------------------------- 

------De seguida, usa da palavra o Senhor Jorge Luís para colocar algumas questões a ver esclarecidas: 

uma delas saber se os três proponentes à aquisição concordam da forma como o plano está elaborado; 

outra tem a ver com a alienação do objecto do plano que é saber se se mantêm individualmente os três 

candidatos a concorrer informalmente juntos ou se entretanto constituíram alguma sociedade ou outro 

tipo de entidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer as questões levantadas pelo 

Senhores Deputados. Refere que relativamente às salas de catequese e à Comissão Fabriqueira a 

decisão foi libertar a frente do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora, que terá início a construção no 

próximo trimestre, e libertar também espaços de estacionamento não previstos. O problema deste plano 

tem a ver com o conjunto de áreas de impermeabilizações previstas e que a Câmara está um pouco 

condicionada, uma vez que aumentar essas áreas será impossível. O Senhor Presidente afirma que 

concorda inteiramente com o Senhor Rogério Simões, de que há estacionamento diminuto. No entanto, 

ter-se-á numa 2ª fase de Revisão do Plano de fazer uma alteração que contemple essa situação, e se 

contarmos o seu efectivo início, este plano, irá, no seu entender decorrer dentro de um prazo muito bom. 

As entidades foram de uma sensibilidade extraordinária, quer para a urgência quer para as questões que 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

o processo de revisão contava. Atendendo à média deste País no que são aprovação de planos ou 

alteração de planos, de forma profunda, os prazos, neste caso específicos, são bastante aceitáveis. O 

sucesso para aquela área será a sua revisão total, no entanto foi-se avançando à medida da vontade 

manifestada pelos investidores. É certo que o plano responde aquilo que é o conteúdo essencial da 

proposta feita pelos investidores. Os investidores mantêm-se e não houve, obviamente, reclamações, até 

porque estes acompanharam, em cada momento, o processo e pronunciaram-se sobre as propostas da 

alteração e portanto não fazia sentido que fizessem alguma reclamação em regime de consulta pública. 

Os três titulares que apresentaram a proposta mantêm-se e a questão de saber se eles constituirão, ou 

não, uma sociedade específica, para o desenvolvimento deste empreendimento, já é algo que não diz 

respeito à Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------Feitos os devidos esclarecimentos, e não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da 

Assembleia submeteu o presente ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 24 

(vinte e quatro) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 7 (sete) abstenções. ----------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão da Assembleia Municipal o Ponto Cinco: -- 

------PONTO CINCO: CORRECÇÃO MATERIAL DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – COMUNICAÇÃO; ------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia informa os membros de que este ponto não será submetido a 

votação, apenas será feita uma comunicação pelo Senhor Presidente da Câmara a quem dá a palavra. – 

------Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para informar que de acordo com os novos 

procedimentos a existência da simples correcção de erros cadastrais constitui objecto de comunicação à 

Assembleia Municipal, sendo o processo remetido para esse efeito, ou seja, para que a Assembleia 

conheça uma alteração efectuada a um plano que aprovou. Esta alteração prende-se com a dúvida que 

existia entre o regime privado e o regime do Estado, ou seja, confinando com a A17 na sua margem 

poente e tem impacto, apenas, em frente aos lotes 4 e 5, mas são impactos que não alteram a 

configuração dos mesmos nem as suas capacidades edificativas. Muda, apenas, o regime em que 

estava inscrito, até porque a área de intervenção é exactamente a mesma. --------------------------------------- 

------Interveio o Senhor Deputado Rogério Simões para solicitar ao Senhor Presidente um 

esclarecimento. Refere o Senhor Deputado que o que se nota frente aos lotes 4 e 5 é que a área de 

protecção à A17 aumenta e gostaria de saber se há alguma justificação para isso. ----------------------------- 

------O Senhor Presidente esclarece que tem a ver com reivindicação do Estado zeloso da sua 

propriedade. Refere que havia, ali, um conjunto de marcos litigiosos não colocados e o plano avançou 

com o que existia no terreno e verificou-se depois que o INIR, que é o responsável no Estado pelo 

património junto às auto-estradas, veio definitivamente colocar os limites da sua propriedade e obrigou a 

Câmara Municipal a corrigir o plano em função dessa colocação exacta. ------------------------------------------- 

------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 acta. ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

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

minuta da acta da presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da acta a votação tendo sido 

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

------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos desta 

Sessão, da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada 

pelos Membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Presidente, ____________________________________________________________________ 

------O Primeiro Secretário, _____________________________________________________________ 

------O Segundo Secretário, ____________________________________________________________ 

 


