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ATA Nº2 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 27 de dezembro 

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

------Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

no salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, 

sob a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pela senhora Maria da Graça 

Matias Gadelho e pelo senhor Victor Fernando Santos Neto, com a seguinte ordem de trabalhos: -------- 
------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 26/11/2013; --------------------------------------------------- 

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

------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ALÍNEA c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, DA LEI 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VAGOS; --------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; -------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 500.000€ 
(quinhentos mil euros) - APROVAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO CINCO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014 – APROVAÇÃO; -------------- 

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

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Santos Manangão, José Augusto Ferreira Martins, 

Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, Marco Aurélio Lourenço 

Martins, e Liliana dos Santos Barreira, eleitos na lista do PSD. -------------------------------------------------------- 

------ Mário Castelhano, César Manuel da Silva Grave, Ana Paula Mourão Branco, Manuel José Ferreira 

Bogalho, Diana Marques Santos, Óscar Ferreira Pascoal e Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade 

Ramos, eleitos na lista do CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Carlos da Cruz Maia e Carla Filipa Ferreira Gouveia eleitos na lista do PS. ---------------------- 

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

Fernando Dias Oliveira, presidente da junta de freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, presidente 

da junta de freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo Neves, presidente da junta de 

freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, presidente da junta de 
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freguesia de Ouca; Silvério de Jesus Rua, presidente da junta de freguesia de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina Amílcar de Oliveira Raimundo, presidente da junta de freguesia de Santo André de Vagos e 

Fernando José Silva Vieira, presidente da junta de freguesia de Soza. ----------------------------------------------  

------ Apresentou pedido de substituição o senhor deputado Fernando Julião, presidente da junta de 

freguesia de Vagos e Santo António, representado pela senhora Maribel Graça de Jesus Julião e Mário 

Batista Tarenta representado pelo senhor Óscar Manuel Oliveira Gaspar. ------------------------------------------ 

------ Entretanto, tomou posse como deputado o senhor Óscar Manuel Oliveira Gaspar. ----------------------- 

------ Faltaram à presente sessão a senhora Maria Helena Marques dos Santos, o senhor Fernando 

Julião, presidente da junta de freguesia de Vagos e Santo António, e o senhor Mário Batista Tarenta. ----- 

------ Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: o presidente da câmara 

municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os vereadores senhor João Paulo Sousa Gonçalves, 

senhora Sara Raquel Rodrigues Caladé, senhora Maria Dulcínia Martins Sereno, senhora Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques, senhor João Manuel da Cruz Domingues e senhor Mário Martins.-------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 26/11/2013; --------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da assembleia municipal informou os presentes de que dado que as atas das 

reuniões anteriores não estão ainda verificadas e corrigidas e, portanto, não serão alvo de apreciação e 

votação nesta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------O senhor presidente da assembleia municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

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

entre 30 de setembro e 27 de dezembro de 2013. O senhor presidente informou de que os documentos 

estão disponíveis para quem quiser consultar. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 29º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e na 

alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente 

informou o órgão deliberativo que a mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas pelos 

senhores deputados Victor Fernando Santos Neto, Ana Paula Mourão, César Grave e Luís Fernando 

Dias de Oliveira à sessão de 26 de novembro de 2013. O senhor presidente lembrou o senhor deputado 

António Carlos Cruz da Maia de que não apresentou justificação da falta dada à última sessão. ------------- 

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

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou de que estavam abertas as inscrições para quem quisesse 

usar da palavra neste período da ordem de trabalhos. Inscreveram-se a senhora deputada Carla 

Gouveia e o senhor deputado Mário Castelhano. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Carla Gouveia para apresentar uma proposta que 

consta do seguinte: “eu gostaria de propor que as sessões públicas, tanto da assembleia como da 

câmara, tivessem uma transmissão on-line, possivelmente em direto, tentando reforçar a legitimidade 

democrática, a abertura, a transparência e de uma maior transparência junto do cidadão”. -------------------- 
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------ O senhor presidente da mesa informou a senhora deputada Carla Gouveia de que a proposta irá 

ser registada e atempadamente e oportunamente tomar-se-á nota e dar-se-á à consideração, em 

particular naquilo que será a nova proposta do regimento da assembleia municipal. ---------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e propôs ao senhor presidente 

da mesa um voto de pesar pelo falecimento do senhor João Agostinho, presidente da direção do grupo 

folclórico de Santo António de Vagos e mais conhecido por João Padeiro. A segunda questão tem a ver 

com uma promessa que o senhor deputado fez no desenrolar da campanha eleitoral quando percorreu 

as ruas das diferentes freguesias do concelho de Vagos e se deparou com algo caricato e anormal. A 

situação tem a ver com uma plantação de cedros que dominam por completo um passeio público junto à 

escola da Carregosa, freguesia de Ouca. Na altura, numa das sessões de esclarecimentos, o senhor 

deputado comprometeu-se a abordar esta questão publicamente e por isso quer saber quem tem o 

domínio dos passeios na freguesia de Ouca. A terceira questão prende-se com o licenciamento de 

pequenos comércios. O senhor deputado não sabia que existiam tantos problemas no concelho com a 

falta de licenciamento deste tipo de comércio (as tascas, os cafés, as oficinas, etc..) e não quis deixar de 

dizer ao senhor presidente da câmara, porque isto é um facto provavelmente político, e uma vez que no 

anterior executivo não quis ou não soube resolver, e compete-lhe a resolução destas questões. O senhor 

presidente sabe exatamente do que se está a falar porque até tem na família alguém a quem a ASAE 

fechou o comércio. Durante a campanha eleitoral muita gente se queixou que tem pago multas fruto das 

visitas da ASAE. O concelho de Vagos tem muitos comércios pequenos da qual muitas famílias vivem às 

custas destes e se as autoridades de segurança começarem a fazer estas visitas com alguma frequência 

será a ruina destes negócios que terão todos de fechar. O senhor deputado deixou o alerta para que 

este tipo de questões seja tratado com alguma rapidez. ----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal aceitou a proposta do senhor deputado Mário 

Castelhano e em um minuto de silêncio foi prestada homenagem ao senhor João Agostinho. ---------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor presidente da câmara e, antes de responder às questões aqui 

colocadas, aproveitou para dizer que a câmara municipal também se associa ao voto de pesar para com 

o senhor João Agostinho referindo que a cultura em Vagos ficou mais pobre com o desaparecimento 

deste homem. Relativamente à proposta da senhora deputada Carla Gouveia agradeceu e informou de 

que irá ser analisada em sede de câmara municipal. Em relação às questões colocadas pelo senhor 

deputado Mário Castelhano o senhor presidente começou por referir que em relação aos passeios na 

Carregosa a gestão é da câmara municipal e por isso tomar-se-á nota da preocupação do senhor 

deputado e irá analisar-se a situação em casa. Relativamente ao licenciamento dos pequenos comércios 

e mais concretamente em relação ao encerramento do estabelecimento comercial do sogro do senhor 

presidente nada teve a ver com alguma inspeção da ASAE mas sim porque ele entendeu que estava na 

altura de descansar e por isso fechou porta. Entretanto, fez um ponto de situação relativamente ao mau 

estado das ruas em Sanchequias e Ponte de Vagos informando de que as mesmas continuam assim 

porque houve uma derrapagem no prazo da empreitada e, neste momento, o empreiteiro está a discutir 

com a ADRA um prolongamento do prazo da obra. A empreitada continua e, infelizmente, não da 

maneira como a câmara municipal gostaria mas a seu tempo, e juntamente com a ADRA, discutir-se-á 
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essas questões com o empreiteiro. Ainda em relação ao licenciamento dos pequenos comércios o 

senhor presidente partilha da mesma preocupação que o senhor deputado Mário Castelhano mas o 

licenciamento tem de partir, também, dos proprietários. O grande problema com que a câmara se vai 

debatendo, quer no anterior executivo quer no atual, prende-se com a dificuldade em fazer entender as 

pessoas que os estabelecimentos têm de funcionar dentro da legalidade, sendo que uma grande parte 

deles funciona de forma ilegal. Quando se chega ao momento de tratar da legalização surgem diversos 

problemas porque a legislação que hoje está em vigor não é a mesma à data de quando o pequeno 

comércio foi construído. Infelizmente, a câmara tem em mãos duas ou três situações bastante “chatas” 

nesse particular e que ter-se-á de encontrar uma solução legal para resolver a questão. Neste momento, 

existem dois processos em que está previsto o encerramento dos estabelecimentos comerciais 

precisamente por inspeções efetuadas pela ASAE. Não foi para encerrar estabelecimentos que o senhor 

presidente concorreu à câmara municipal de Vagos e sim para tentar ajudar os proprietários a arranjar 

soluções para estas situações e por isso há que trabalhar em conjunto, embora reconheça que não é 

uma situação fácil de resolver e terá de partir sempre da iniciativa do próprio proprietário. Normalmente 

essa iniciativa só existe a partir do momento em que a ASAE faz uma inspeção ao local e eles são 

obrigados a legalizar o estabelecimento comercial. ------------------------------------------------------------------------ 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

submetendo o ponto um da ordem de trabalhos à discussão da assembleia: -------------------------------------- 

------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ALÍNEA c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, DA LEI 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da câmara apresentou o ponto dando nota de duas questões muito breves, 

uma em relação à informação jurídica e outra em relação à informação financeira. Relativamente à 

informação jurídica destacou três situações, uma positiva e duas pelo ponto de vista negativo sendo que 

uma revela alguma preocupação e outra uma completa desilusão. Começando pelas negativas, deu 

conta da informação constante no processo nº 2568, do juízo de grande instância cível, juiz 2, Aveiro, em 

que senhor José Arlindo Alves de Abreu intentou uma ação contra o município de Vagos pedindo que 

este seja condenado a pagar-lhe a importância de cerca de cinco milhões de euros. Isto decorre da 

suposta invalidade da compra e venda do parque de campismo e dos quinze hectares adjacentes, 

conhecido por parque de merendas. É uma ação que já deu entrada, foi entregue ao jurista que está 

neste momento a preparar a defesa do município relativamente a este processo. A segunda situação 

negativa a destacar prende-se com a facto do município ter recebido por parte do ministério público a 

resposta ao pedido feito para a nulidade do contrato da Riavagos, contrato esse que condenou o 

município ao pagamento de cerca de quatro milhões de euros e que está a ser pago por força de um 

acordo que a Ria Vagos efetuou com a caixa geral de depósitos. O município está a pagar à caixa geral 

de depósitos e tinha solicitado ao ministério público, no âmbito de um outro processo, a nulidade do 

contrato da Riavagos ao que este respondeu que se considerava incompetente para fazer esse pedido e 

por isso arquivou o pedido efetuado. Do lado das boas informações, do ponto de vista jurídico, há a 
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registar o arquivamento, ou melhor, no processo Lomba do forte Velho foi dada razão ao município 

relativamente ao recurso interposto pela Licínio Ramos Lda. O município de Vagos foi condenado numa 

primeira instância a pagar cerca de quinhentos e sessenta mil euros à Licínio Ramos Lda, que entretanto 

recorreu para a relação e depois para o supremo e foi provimento aos argumentos do município. 

Portanto, neste momento este processo veio confirmar a sentença de dezanove de julho de 2012 do 

tribunal da comarca do Baixo Vouga. Relativamente à informação financeira o senhor presidente 

destacou que, neste momento, o município em termos de execução orçamental já ultrapassou os 76%, 

portanto, ir-se-á atingir cerca de 80%, de execução orçamental. ------------------------------------------------------- 

------Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e questionou o senhor 

presidente se já foram liquidados alguns valores relativamente à Lomba do Forte Velho. ---------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e referiu que já há dezassete anos 

que não vinha a uma assembleia municipal e dá a ideia de que não se sai do mesmo momento e do 

mesmo lugar, porque desde essa altura que se fala nos processos Riavagos e parque de campismo. São 

processos que se arrastam no tempo, e embora se perceba que haja minudências jurídicas complicadas, 

dá ideia que as questões são tratadas como processos e não há completa consciência dos danos que 

estes processos fazem a Vagos, quer à sua reputação quer ao impacto financeiro em si. O senhor 

deputado fica um pouco triste por ouvir o presidente da câmara dizer que as duas notícias negativas são 

dois processos novos, ou melhor, é o desenrolar de um processo e um processo novo e a notícia 

positiva é um arquivamento. Tudo isto diz, infelizmente, bem aquilo que se passa no concelho de Vagos. 

No que diz respeito à parte financeira o senhor deputado sugeriu que nas próximas assembleias, se 

fosse possível, ser um pouco mais explícito sobre a atividade do município era importante, porque dizer-

se que se está nos setenta e tal e que se vai encerrar o ano com 80% é muito pouco para os membros 

desta assembleia que não podem, assim, acompanhar o desenvolvimento da atividade da câmara. 

Concluindo, esta é uma preocupação de um cidadão que não sabe nada da área jurídica mas que 

compreende que estes processos são muito pesados para Vagos, são processos que já fizeram muito 

mal a Vagos e, tanto quanto parece, vão continuar a fazer na próxima década. ----------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara para responder às questões colocadas pelos 

senhores deputados Mário Castelhano e Óscar Gaspar. Relativamente à questão colocada pelo senhor 

deputado Mário Castelhano, sobre o pagamento dos cerca de quinhentos e sessenta mil euros do 

processo Lomba do Forte Velho, nesse processo houve uma execução das contas não orçamentais da 

câmara municipal. Aliás, faz parte, também, da informação jurídica a penhora e execução das contas e a 

câmara municipal tomou na altura uma deliberação que terá que repor, diga-se assim, esses valores das 

contas não orçamentais. Essa deliberação, também, faz parte da informação jurídica e como se pode 

verificar existem várias considerantes que foram tomadas numa reunião de câmara sobre esse assunto. 

Em relação às questões colocadas pelo Dr. Óscar Gaspar o senhor presidente começou por referir que 

partilha das mesmas preocupações do senhor deputado. Aliás, na informação financeira que é muito 

mais elaborada que o referido, porque o que o senhor presidente aqui disse foi só uma pequena parte de 

toda a informação financeira. Desta informação fazem parte os saldos orçamentais, não orçamentais, o 

endividamento total do município, as participações, a execução orçamental, as adjudicações, etc.. 
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Entretanto, informou de que a câmara municipal foi autorizada a contratar, ao abrigo da autorização 

genérica para a assunção de compromissos plurianuais pela anterior assembleia municipal, uma série de 

procedimentos que escusavam vir à assembleia municipal porque essa autorização foi feita 

genericamente. É feita nesta informação, que é a última do ano, referência a todas as contratações de 

serviços que foram feitas ao abrigo dessa autorização genérica. Portanto, a informação, como se pode 

verificar, é muito mais substancial do que o que o senhor presidente referiu, um facto que é 

extremamente positivo e não há muitos municípios que tenham este tipo de taxa de execução e, 

portanto, quando as coisas correm mal, como é o caso dos processos jurídicos, as dificuldades 

financeiras provenientes desses processos são muitas, gerir a parte financeira, e se repararem a dívida 

ficaria em quatro milhões e duzentos mil euros mais reduzida caso não existisse o processo Ria Vagos. 

No caso dos processos que o senhor deputado referiu o senhor presidente disse que nada podia fazer, 

pois não pode impedir o senhor José Arlindo de meter mais um processo. O processo do parque de 

campismo já foi encerrado em 2008, uma parte, mas, entretanto, houve recursos, a câmara tem vindo 

sempre a ganhar os sucessivos recursos interpostos, mas não há forma de impedir que as pessoas 

processem a câmara municipal. Qual é a solução? É impedir que as pessoas metam processos à 

câmara municipal? Obviamente que esta situação faz muito mal à imagem do município e nos vários 

fóruns em que está enquanto presidente de câmara esses assuntos são referidos várias vezes. Agora, é 

assim, são processos que não foram gerados pela anterior câmara municipal, a maior parte deles, 

tirando um ou outro de menor intensidade financeira. Da parte deste executivo o que há a fazer é gerir 

estes processos e esperar dar boas notícias do arquivamento dos mesmos, porque é muito dinheiro e o 

município não tem condições financeiras para suportar estas dívidas. Se o município for condenado a 

pagar vai atrasar o desenvolvimento do concelho, sem sombra de dúvidas, mas espera-se que isso não 

venha a acontecer e o executivo irá fazer tudo para que isso não aconteça. --------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

submetendo o ponto dois da ordem de trabalhos à discussão e aprovação da assembleia: ------------------- 

------ PONTO DOIS – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VAGOS; --------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou de que antes de dar continuidade à ordem 

de trabalhos quis chamar à atenção dos membros da assembleia para o seguinte: o ponto que se segue 

tem trazido algumas confusões sobre a atribuição da representação e se é de utilizar aqui, ou não, o 

método de Hondt. Assim sendo, que fique bem claro que o método de Hondt ou está estipulado na lei ou 

não se aplica e ela pode ser feita por votação em lista ou uninominal. Em votação uninominal chegar-se-

ia sempre a uma representação global que expressaria a vontade em cada momento dos membros da 

assembleia municipal impedindo por via disso uma aplicação da regra do método de Hondt se optarem 

pela apresentação de lista. Portanto, chamando este assunto prévio o senhor presidente da mesa 

solicitou aos líderes municipais que apresentassem as listas caso as tenham para apresentar. -------------- 

------ O senhor Juan Carlos Ferreira Martins usou da palavra e informou de que por iniciativa do grupo 

municipal do PSD, e após contacto com os outros grupos municipais, foi elaborada uma lista que integra 

elementos de todos os grupos municipais com representação nesta assembleia. A lista apresentada, e 
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que ficará anexa à ata, foi aceite por todos os membros da assembleia municipal prescindindo-se assim 

da votação. Assim sendo, os quatro elementos eleitos/nomeados, como representantes da assembleia 

municipal na comissão de proteção de crianças e jovens de Vagos, são: Nuno Roberto Rodrigues de 

Moura (PSD); Madalena Marques Santos Simões Pinto (PSD); Carla Filipa Ferreira Gouveia (PS) e 

César Manuel da Silva Grave (CDS). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

submetendo o ponto três da ordem de trabalhos à discussão e aprovação da assembleia: -------------------- 

------ PONTO TRÊS – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; -------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa passou a palavra aos líderes municipais. -------------------------------------- 

------ O senhor Juan Carlos Martins informou de que o grupo municipal do PSD o escolheu como 

representante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor César Grave informou de que o grupo municipal do CDS o indicou a ele como 

representante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Assim sendo, os membros da assembleia municipal submetidos a votação foram o senhor Juan 

Carlos Ferreira Martins, por parte do PSD, e o senhor César Manuel da Silva Grave, por parte do CDS. - 

------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo sido apurado o seguinte resultado: senhor Juan 

Carlos Ferreira Martins 21 (vinte e um) votos e senhor César Manuel da Silva Grave 7 (sete) votos. ------- 

------ Concluída a votação, foi eleito como representante da assembleia municipal para integrar o 

conselho da comunidade do ACeS Baixo Vouga o senhor deputado Juan Carlos Ferreira Martins. --------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

submetendo o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal, 

realizada no dia 18 de dezembro de 2013, à discussão e aprovação da assembleia: ---------------------------- 

------ PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 500.000€ 

(quinhentos mil euros) - APROVAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que este é um processo que tem 

sido recorrente nos últimos anos. A câmara tem recorrido a empréstimos de curto prazo que se liquida 

no ano económico em questão o que quer dizer que se irá contratar durante o ano de 2014 e liquidar 

durante o mesmo ano. Foram cumpridos todos os requisitos, ou seja, contactaram-se cinco entidades 

bancárias e só duas deram proposta e a mais vantajosa foi a da caixa geral de depósitos com um spread 

de 3,45% daí ter sido esta a entidade escolhida para a contração deste empréstimo de curto prazo de 

quinhentos mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Filipe Mendonça Ramos para solicitar ao 

senhor presidente da câmara esclarecesse se esta conta é especificamente uma conta de gestão de 

tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e informou de que nestas 

matérias o PS, por norma, não obstaculiza este tipo de financiamentos e, portanto, também não vai fazer 

agora mas gostaria de ser esclarecido sobre questões básicas que se colocam neste tipo de 
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empréstimos. Ao que parece, pelas palavras do senhor presidente da câmara, o empréstimo é para 

contratar a partir dos primeiros dias de Janeiro de 2014 e, portanto, será até 31 de dezembro e 2014. 

Estes dados não ficam claros da minuta, porque a minuta vem datada de 16 de dezembro e também não 

diz em parte nenhuma qual é o início, mas, deve ser de 02 de janeiro a 31 do dezembro de 2014. A 

segunda questão é se este é o mesmo empréstimo que consta do orçamento que vai ser analisado no 

ponto seguinte. A terceira questão prende-se com o facto de o senhor deputado não ter ficado muito 

esclarecido sobre a questão do spread. O senhor presidente falou em duas propostas mas só lhe chegou 

às mãos uma e, portanto, não sabe se foi enviada a outra aos membros da assembleia e daí não 

conhecer o spread do outro banco. Relativamente a esta proposta, e não estando exatamente dentro do 

mercado neste momento, parece-lhe que 3,45%, para um empréstimo de curto prazo, sem risco da parte 

do banco, é bastante elevado e que só se justifica por não haver alternativas. A última questão prende-

se com a finalidade do empréstimo, porque o que é dito na minuta é que é reforço de tesouraria, mas 

não será no sentido de a câmara quer ficar com os quinhentos mil euros em caixa e sim para fazer face 

a necessidades de tesouraria. Portanto, o que pretende saber é a que se destina exatamente este 

empréstimo, ou seja, se é para fazer um abate às dívidas e quais são as que vão ser pagas e o critério 

que vai ser utilizado para o pagamento das mesmas. --------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e referiu que este processo 

recorrente, como afirmou o senhor presidente, devia deixar de o ser. Questionou, também, sobre o tipo 

de necessidades a que este empréstimo se destina, qual a sua finalidade e porque é que é recorrente. O 

que acontece é que acaba por se verificar que este empréstimo acaba por entrar em receitas correntes.  

------ Entretanto, e quando eram cerca das 19h 15m, ausentou-se da sala o senhor Albano Gonçalves, 

presidente da junta de freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. -------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. 

Esta situação é recorrente e isto não prejudica nem aumenta a dívida da câmara municipal, 

simplesmente é um apoio à tesouraria que serve, por exemplo, para compensar o facto da autarquia, até 

31 de dezembro de 2013, ter de liquidar quatrocentos mil euros do último empréstimo de curto prazo. A 

questão é que a taxa de juro comercial que é bem mais elevada que o spread que a caixa geral de 

depósitos pratica este ano. O senhor presidente informou de que a outra instituição que apresentou 

proposta foi o Santander Totta. Todos os procedimentos passaram pela câmara municipal o que vem 

aqui é já o último pormenor deste processo e, como é óbvio, foram cumpridos todos os requisitos e 

elaborada a minuta do contrato com este spread e é isto que vem à assembleia municipal. O processo 

formal decorreu em sede de câmara municipal, na assembleia municipal trata-se de apreciar e votar esta 

proposta. Relativamente à questão da finalidade do empréstimo é um apoio à tesouraria de modo a 

reforçar as disponibilidades em termos de tesouraria e fazer diversos pagamentos. Como se sabe a 

câmara tem de cumprir uma série de reduções obrigatórias quer por força da lei do orçamento de estado 

para 2013 quer da lei dos compromissos e pagamentos em atraso quer também pelos objetivos 

estabelecidos no plano de ajustamento financeiro, aprovado aquando da adesão do município de Vagos 

ao plano de apoio à economia local. Nesse plano de ajustamento financeiro já estão previstas estas 

operações que são recorrentes e que não aumentam o nível de endividamento da câmara municipal. 
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Aliás, essa dívida tem vindo a ser reduzida todos os anos e o facto de se ter de recorrer todos os anos a 

um empréstimo de curto prazo, que por força da lei tem de ser liquidado no ano em que é contratado, e 

de facto não aparece de forma clara que vai ser contratado no início do próximo ano, mas obviamente só 

se pode contratar depois da autorização da assembleia municipal e depois da aprovação do orçamento. 

Este empréstimo fará parte dos instrumentos de gestão e de apoio à tesouraria para liquidar várias 

dívidas, nomeadamente por força de algumas que não puderam ser liquidadas durante o mês de 

dezembro porque teve de se amortizar o último empréstimo no curto prazo contraído durante o ano de 

2013. Concluindo, o senhor presidente informou que o spread sugerido pelo banco Santander Totta foi 

de 4,5%. Portanto, também aqui, além das circunstância do mercado, aparece de certa forma refletido 

algum trabalho do ponto de vista financeiro que a câmara municipal tem vindo a fazer, porque nos 

últimos anos a única entidade que tinha vindo a apresentar propostas era precisamente a caixa geral de 

depósitos e apresentava o preço que queria. Este ano houve duas entidades a concorrer e, portanto, 

ganhou a proposta mais vantajosa para o município. --------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Mário Castelhano pediu para usar novamente da palavra para fazer uma 

recomendação ao senhor presidente da câmara: este tipo de situações, embora recorrentes, funcionam 

como uma almofada e, portanto, devem ser evitadas. Terá de ser feito algum esforço para que estas 

situações deixem de ser recorrentes, porque isto vai ter implicações, também, nos investimentos 

municipais. Contar sempre com este dinheiro para pagar as dívidas não é bom, terá de se começar a 

diluir isto provavelmente também fazendo o ajustamento neste próprio empréstimo para mais tarde não 

se andar aqui só a satisfazer necessidades e sim a ter opções de investimento para o qual é preciso 

fazer poupança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara retomou a palavra e referiu que reconhecendo o facto de poder vir 

a ser escusado o recurso a este empréstimo de curto prazo esta é uma operação financeira que visa 

poupar dinheiro ao município. Se o município tivesse dinheiro a prazo não era necessário recorrer a 

empréstimos de curto prazo, isso é evidente. Durante o ano de 2013, por exemplo, só do processo Ria 

Vagos o município de Vagos pagou cerca de trezentos mil euros. Se não existisse este processo não era 

preciso recorrer a este empréstimo de curto prazo durante o ano de 2013. O senhor presidente percebe 

as preocupações, agora, também não é nenhum instrumento que seja estranho até à própria gestão de 

muitas empresas que recorrem às contas correntes que é uma operação normal na vida das empresas. 

Tomaria a câmara municipal ter dinheiro a prazo e que em vez de ter de pagar 3,45% de spread tivesse 

de receber 2 ou 3%. A gestão ficaria mais simples mas não tendo tem de se recorrer às possibilidades 

financeiras que existem para suprir as necessidades. É preferível o município pagar esta taxa de juro do 

que estar a pagar a taxa de juro comercial por pagamentos em atraso. O esforço que o senhor deputado 

referiu foi feito, como irão ver quando se apresentar a prestação de contas, mas de acordo com a lei dos 

compromissos os pagamentos em atraso em 01 de janeiro de 2013 eram cerca de cinco milhões de 

euros e chegar-se-á ao fim do ano com os pagamentos em atraso à volta dos oitocentos ou novecentos 

mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovado, por maioria, com 18 (dezoito) votos a favor e 9 (nove) abstenções. ---------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

10 
Ata nº 2, sessão ordinária de 27 de dezembro de 2013, da assembleia municipal 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

submetendo o ponto cinco da ordem, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal, realizada no 

dia 18 de dezembro de 2013, de trabalhos à discussão e aprovação da assembleia: ---------------------------- 

------ PONTO CINCO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014 – APROVAÇÃO; -------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara. Relativamente ao orçamento e grandes opções 

do plano para 2014 referiu que se fez o trabalho tendo em conta o ano económico 2013 para que se 

pudesse entrar no novo ano, apesar de se poder fazê-lo até 19 de janeiro de 2014, em execução com 

um novo orçamento e por isso mesmo foi feito um grande esforço, facilitado, obviamente, pelo facto do 

vereador das finanças do antigo executivo ser atualmente o presidente de câmara. O exercício foi feito 

da mesma forma dos anos anteriores, ou seja, foram consultados os presidentes de junta, os porta-

vozes dos grupos municipais, os senhores vereadores e foram feitas algumas sugestões, algumas 

aceites outras não, por força da limitação do lado da receita que é sempre o grande problema aquando 

da elaboração de um orçamento. Estas limitações prendem-se, sobretudo, com os cortes nas 

transferências do estado para as autarquias nos últimos anos por medidas económicas negativas e que 

os municípios têm vindo a sofrer o reflexo. Obviamente que há aqui alguns dados novos positivos, 

nomeadamente as receitas do IMI, por força da reavaliação dos imóveis o que parece uma medida justa 

uma vez que vai ao encontro da igualdade tantas vezes propalada pelos políticos e pelo tribunal 

constitucional. De todas as formas o exercício que foi feito no decorrer deste ano teve um fator 

diferenciador relativamente aos anos anteriores por força do plano de apoio à economia local o município 

viu diminuída, cerca de três milhões e meio de euros, a dívida de curto prazo evitando assim que o 

orçamento estivesse empolado por força da despesa que transitava de um ano para o outro. O ano 

económico 2014, até por força da informação financeira que foi prestada, será um ano que terá uma 

dívida assumida já comprometida no ano 2013 muito mais reduzida do que aconteceu no ano anterior e, 

por força disso, o orçamento apresentado será de dezoito milhões de euros, cerca de seis milhões de 

euros mais baixo que o de 2013. Para isto também contribui aqui a redução dos fundos comunitários, ou 

seja, houve uma redução de receita em 2014 e haverá uma redução dos fundos comunitários, porque o 

ano de 2013 foi um ano absolutamente recorde da execução de fundos comunitários. Em 2013 foram 

executados mais de três milhões de euros de fundos comunitários. Já no ano de 2012 se havia batido 

esse recorde e voltou-se a fazê-lo em 2013. Só para se ter uma ideia o valor de fundos comunitários em 

2013 é superior aos três anos anteriores e o último mandato de 2010 até 2013 significa mais em 

execução de fundos comunitários do que todos os outros quadros comunitários de apoios no município 

de Vagos. Há, aqui, também algumas notícias positivas tais como o facto de se ter a capacidade de 

captar esses fundos comunitários. A estruturação em termos de despesa corrente acaba por ser 

reduzida, pelo facto de haver menos despesa que transita de um ano para o outro, em cerca de onze 

milhões de euros em 2013 para cerca de dez milhões de euros em 2014. Esta redução prende-se, 

também, com o esforço que tem vindo a ser feito nos últimos anos para reduzir a contração de despesa 

corrente em alguns itens específicos passando a classificação económica de despesa corrente para 

despesa de capital. Relativamente às despesas de capital elas baixam de treze milhões de euros para 
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oito milhões muito por força da redução do plano plurianual de investimentos e porque o município está 

limitado por estar em pleno processo de construção do plano do próximo quadro comunitário de apoios. 

Ao executivo cumpre levar ao plano plurianual de investimentos as ideias e os projetos que tem para 

executar ao abrigo do próximo quadro comunitário de apoios, mas ainda não há, porque também ainda 

não está claramente definido, e existe algum atraso no processo. O plano plurianual de investimentos do 

município aparece muito reduzido relativamente aquilo que foi o plano de 2013 e isto, também, por força 

dos volumes, por um lado de receitas comunitárias e por outro lado da redução do volume do próprio 

investimento. Ainda assim, há no plano plurianual de investimentos um valor substancial respeitante a 

obras que decorreram e foram financiadas por este atual quadro comunitário de apoios. Os 

financiamentos irão ser recebidos no ano de 2014 mas ainda falta executar financeiramente uma parte 

dessas empreitadas, como é o caso do centro escolar de Fonte de Angeão e o centro escolar da 

Gafanha da Boa Hora e que aparece neste documento, ou seja, cerca de um milhão e duzentos mil 

euros. Essas obras já têm execução física falta fazer a execução financeira e, aí, também existe uma 

condicionante quer do lado da receita, porque permite que se considere a receita dos fundos 

comunitários, quer do lado da despesa. A evolução das despesas correntes passou de doze milhões e 

cem mil euros, em 2013, para cerca de doze milhões e quatrocentos mil euros, em 2014, sobretudo por 

força do aumento das receitas do IMI. Obviamente que as receitas do IMI aparecem consideradas de 

acordo com o plano de ajustamento financeiro do município e as outras receitas cumprem-se de acordo 

com as regras de previsão orçamental, nomeadamente a regra que diz que nas receitas correntes tem 

de se considerar sempre 50% da média dos últimos 24 meses, ou seja, basicamente é a média dos 

últimos dois anos. Não foi feito no IMI porque o município considerou no seu plano de ajustamento 

financeiro precisamente essa receita a aumentar cerca de trezentos mil euros de 2013 para 2014 por 

força da reavaliação dos imóveis. Nas receitas de capital a grande diferença em termos de orçamento 

está aqui, porque passam as receitas de capital de doze milhões cento e cinquenta mil euros. Nestas 

receitas de capital estavam incluídos os três milhões de euros do PAEL, porque é uma receita e é de 

capital e estavam incluídos cerca de seis milhões de euros de fundos comunitários. Esse valor, de 

fundos comunitários, no presente orçamento só figuram dois milhões de euros, portanto uma redução 

substancial e daí a queda abrupta das receitas de capital. A boa notícia aqui é que como as receitas 

correntes são em maior volume que as despesas correntes utilizou-se verba proveniente de receitas 

correntes para aplicar em despesas de capital e, portanto, esse é sempre um bom motivo, aliás, o 

contrário não seria possível, não é legal, mas o volume, ainda assim, é considerável, porque se está a 

falar de mais de dois milhões de euros de receita corrente que se transferiram para despesa de capital. A 

evolução da despesa corrente, como já foi dito, diminuiu cerca de um milhão de euros muito por força de 

algumas reduções em várias rubricas, não foi o caso das despesas com pessoal. Ao contrário daquilo 

que possa parecer o município não aumentou os recursos humanos, aliás de 2010 até final de 2013 vai 

ser cumprida a redução de 10% o que implica que no próximo ano não se tenha de efetuar mais 

nenhuma redução, uma vez que Vagos foi dos municípios cumpridores. Neste período de tempo, entre 

2010 e 2013, o município de Vagos reduziu cerca de trinta funcionários e, portanto, aqui não existe um 

reflexo de aumento de funcionários, pelo contrário, faz-se a previsão de reduzir ainda durante o ano de 
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2014. O que aconteceu é que no orçamento para 2013 não havia sido previsto, porque o orçamento de 

estado na altura não previa, o pagamento de subsídio de férias, tendo vindo a prever mais tarde, mas 

verificou-se que a câmara tinha folga, em termos de orçamento, para cabimentar essa nova despesa, e 

para 2014 já está previsto o pagamento de subsídio de férias. Entretanto, existe aqui, também, um fator 

que é a tal convergência entre a caixa geral de aposentações e a segurança social no que diz respeito à 

contribuição que a câmara faz por cada funcionário e, portanto, a despesa dos funcionários que têm, 

neste momento, caixa geral de aposentações aumentou substancialmente nos últimos anos e esse é um 

dos motivos que leva ao aumento das despesas com pessoal, em dez mil euros, para 2014. A câmara 

continua a fazer um esforço de redução de horas extraordinárias mas, ainda assim, o resultado é o 

exercício possível. É natural que em termos de execução se venha a executar praticamente a mesma 

mas em termos de orçamento foram estas as contas e os números devem ser colocados com rigor. 

Relativamente à aquisição de bens e serviços também sofreu uma redução de cerca de um milhão de 

euros, sendo que a grande redução se encontra na aquisição de serviços e onde se vê de facto alguns 

impactos em despesas são os transportes escolares ou a iluminação pública. No caso da aquisição de 

bens conseguiu-se reduzir, no orçamento para 2014, para cinco mil euros e não se vai com isso 

prejudicar os serviços operativos, simplesmente há menos despesa que transita. Na aquisição de bens 

combustíveis e lubrificantes, também, foi feito um esforço de redução. No caso da aquisição de bens de 

escritório foi feito o esforço, ou seja, foi-se reduzindo até perceber que em 2013 se colocou um valor que 

depois obrigou a câmara a rever em alta, daí não fazer sentido estar a colocar aqui um valor que não 

seja possível atingir e, portanto, aumentou-se aqui de quarenta e cinco para cinquenta mil euros. 

Relativamente ao material de transporte e peças ainda se conseguiu reduzir no ano de 2014. Os 

encargos das instalações têm vindo a aumentar nos últimos anos, uma vez que estão incluídas as 

despesas que o município tem com a iluminação pública e com as várias faturas da EDP. Essas faturas 

nos últimos anos, pelo menos nos últimos dois anos, com o aumento do IVA, têm aumentado 

substancialmente. Aqui também existe o impacto da adesão do município à ADRA, porque a câmara não 

pagava água e passou a pagar e apesar de se receber um valor da ADRA pela água que explora no 

concelho de Vagos do lado da despesa tem-se essa despesa e tem de ser considerada, daí este 

aumento progressivo nos últimos anos. No caso da limpeza e higiene existe, ainda, alguma despesa que 

transita e neste caso tem existido nos últimos anos, não foi o caso de 2013, um aumento de tarifário da 

fatura que se paga à ERSUC. Entretanto, está-se em pleno processo de privatização da EJF, empresa 

que controla a ERSUC. É um processo que, segundo informações do governo, não terá qualquer tipo de 

consequências no que diz respeito à matéria tarifária, porque se isso acontecesse o município ficava 

bastante condicionado, atendendo a que os municípios da região centro trabalham com a ERSUC, têm 

um contrato já há muito tempo, existe uma concessão da ERSUC que foi atribuída por parte do governo. 

O município poderá tentar encontrar outras soluções que sejam mais baratas não são é na zona e em 

vez de se depositar o lixo do concelho na central de biomecânica de eixo ter-se-á de ir para outros sítios 

mais longe o que não parece nada rentável. Esta é uma matéria que preocupa o executivo para 2014 

mas espera-se que essa privatização não tenha qualquer espécie de consequências no aumento de 

tarifário porque senão é um problema sério para os municípios incluindo o de Vagos. Na conservação de 
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bens verificou-se, também, uma redução de cento e setenta para cem mil euros, no ano de 2014. Na 

locação de material de transporte uma ligeira redução de setenta e cinco para sessenta e cinco mil 

euros. Está-se a tratar do procedimento porque, neste momento, a câmara está bastante condicionada 

uma vez que os contratos de renting que tinha para as viaturas terminou em outubro e não foi renovado 

por decisão do anterior executivo. Assim sendo, ter-se-á de tratar dessa renovação do contrato de 

renting ou fazer outro tipo de locação de material de transporte e isso já está considerado neste 

documento. Nas comunicações tem vindo a ser feito um esforço de redução das tarifas que se pagam 

das telecomunicações e comunicações fixas. Nos transportes é exatamente a mesma coisa, ou seja, tem 

vindo a ser feito um esforço de redução. Nesta rubrica está, sobretudo, refletido quase a 100% os custos 

com os transportes escolares. Nos seguros foi-se fazendo o esforço e verificou-se que no ano de 2013 

não era possível ter ido tão longe como se foi e repôs-se a situação para 2014 nos cinquenta mil euros. 

Em relação aos estudos, pareceres e projetos tem-se feito uma redução significativa ao longo dos 

últimos anos e o valor para 2014 está nos duzentos e cinquenta mil euros. Na publicidade vai-se manter 

o valor proposto em 2013, tal como na vigilância e segurança. Relativamente à assistência técnica é 

outra das rubricas onde se tem vindo a fazer um esforço de redução no seu peso no orçamento, baixou-

se de setenta e cinco para cinquenta e cinco mil euros. Outros trabalhos especializados é outra das 

rubricas onde o esforço é notório. Nos outros serviços exatamente a mesma coisa. Estas rubricas, outros 

serviços e outros trabalhos especializados, são aquelas que, uma vez que em termos de POCAL existe 

alguma dificuldade em considerar algumas despesas, surgem muitas vezes comos os repositórios de 

todos os tipos de despesa que não cabem noutra rubrica. Estas rubricas, depois, acabam por ter um 

valor substancial, por exemplo nestes outros serviços estão incluídos uma série de protocolos que a 

câmara tem com o NEVA, desde a gestão das praias, que são aprovados todos os anos em sede de 

câmara municipal, e outros protocolos que existem com essa mesma entidade que aparecem 

exatamente aqui nesta rubrica. No caso da gestão da época balnear é uma despesa fundamental para 

que o município possa ter a bandeira azul na praia da Vagueira e na praia do Areão. Esta foi a forma 

encontrada e subscrita por toda a câmara municipal nos anos de 2012 e 2013 e irá ser feita essa 

proposta em 2014 precisamente para se poder assegurar a presença da bandeira azul, desde que ela foi 

criada, na praia da Vagueira e, há já alguns anos, na praia do Areão. Relativamente às transferências 

correntes para as freguesias irá manter-se, mais ou menos, o mesmo valor do ano passado, isto é, 

reduziu-se um pouco, de quarente e cinco mil para quarenta mil euros. Existe aqui uma matéria que é 

complexa, não só nas transferências correntes mas também nas transferências de capital, e tem a ver 

com a lei 75/2013, aquela que estabelece o novo quadro de competências das câmaras municipais, das 

juntas de freguesia e das comunidades intermunicipais, e que prevê uma série de transferências de 

competências das câmaras municipais para as autarquias nessa lei designados contratos programa. A 

câmara municipal está a estudar a matéria, quer no âmbito da câmara municipal quer em sede da 

comunidade intermunicipal da região de Aveiro, porque se trata de uma questão delicada. Essa lei foi 

feita a pensar em algumas grandes freguesias do país e feita pouco a pensar nas pequenas freguesias, 

como é o caso do concelho de Vagos. Esta é uma matéria complexa que tem de ser analisada com 

alguma delicadeza, uma vez que não se quer de todas as formas ou de forma alguma transferir para as 
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juntas de freguesia competências para as quais elas não tenham nem recursos físicos, nem humanos e 

nem financeiros para levar acabo essas competências. Claro que a lei diz que terá de se transferir esses 

mesmos recursos mas se a câmara também não os tiver é difícil transferir aquilo que não tem, 

nomeadamente a questão dos recursos humanos. Nas transferências correntes na área da educação e 

ambiente foi feita uma redução de seiscentos para quinhentos mil euros por força da dívida que transitou 

de 2012 para 2013. É um volume menor da que transita para 2014 e por isso existe, neste momento, as 

dívidas com as IPSS’s por força das CAF’s, que agora se chamam CAA’s, e as refeições. No apoio 

social houve um aumento de cinquenta para setenta e cinco mil euros. Na cultura e recreio verifica-se 

um aumento ligeiro por força do ajustamento, atendendo a que em 2013 se verificou que não era 

possível ter ido aos oitenta mil euros e, portanto, reajustou-se para os noventa mil euros. No caso do 

desporto as transferências correntes baixaram e é essa a tendência, apesar de não ser por aqui que 

saiam os relvados sintéticos e sairão sim pela rubrica de transferências de capital, se a câmara municipal 

vier a aprovar essa proposta, e, por exemplo, o sintético do grupo desportivo de Calvão também não saiu 

desta rubrica. Portanto, aqui está só a falar-se de transferências correntes para associações desportivas. 

Na ação humanitária aumentou-se o valor de cento e cinquenta para duzentos mil euros. A câmara 

municipal tem um protocolo assinado com a associação de bombeiros voluntários de Vagos que prevê 

um ajustamento anual e, além disso, há de facto alguma dívida que transita, nomeadamente das EIP’s. 

As EIP’s são um equipa de intervenção permanente que a câmara municipal comparticipa, juntamente 

com o estado, e que está presente diariamente e é constituído por um grupo de bombeiros para fazer 

uma primeira intervenção. Além deste protocolo existem alguns subsídios atribuídos e um compromisso 

com os bombeiros apalavrado e que se terá, obviamente, de aprofundar relativamente à autoescada, 

que já foi arranjada, e a um novo veículo que se pretende adquirir. No protocolo feito com os bombeiros 

está especificado qual é a comparticipação da câmara municipal neste tipo de aquisições que venham a 

ser feitas mas, aqui, é pacífico para todos o que se faz na área humanitária, principalmente, no apoio a 

esta instituição e todos os apoios são bem empregues. Aliás, convém referir que ainda no dia 24 de 

dezembro, quando muitos estavam a preparar a ceia de Natal, andaram muitos bombeiros, por força do 

temporal e no âmbito deste acordo com a câmara municipal, disponíveis para trabalhar ficando muitos 

deles sem se juntar à família. Relativamente às transferências de capital das freguesias terá de se 

repensar, ou seja, analisar a lei e, eventualmente, reajustar depois este valor porque, de facto, cinquenta 

mil euros não é dinheiro nenhum para as juntas de freguesia. O valor em 2013 aparecia inflacionado 

porque havia alguns subsídios em dívida que entretanto foram pagos durante o ano. As transferências 

de capital para as instituições sem fins lucrativos vêm demonstrar o esforço que a câmara municipal quer 

fazer no sentido de liquidar às IPSS’s e à misericórdia os valores que estão em dívida, valores já antigos, 

e que não houve possibilidade do ponto de vista financeiro de liquidar antes. Agora, durante o ano de 

2014 espera-se que com o aplicar de receitas correntes em despesas de capital poder vir a existir 

margem para liquidar, senão a totalidade, pelo menos uma parte muito substancial da dívida que o 

município tem às IPSS’s. Relativamente ao plano plurianual de investimentos o senhor presidente referiu 

que este atinge um valor de quatro milhões e oitocentos mil euros e está muito condicionado por três ou 

quatro intervenções, sendo que algumas delas são só execuções financeiras como é o caso dos centros 
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escolares. Por outro lado existe uma intervenção, que tem uma relevância muito importante, que é a 

requalificação da defesa aderente da praia da Vagueira e que prevê a construção de passadiços entre a 

praia da Vagueira e a praia do Labrego, que são cerca de setecentos e cinquenta e cinco mil euros. 

Estas são as três grandes intervenções que aparecem no plano. Depois, aparecem muitas intervenções 

para 2015 e aparecem por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, e obviamente não se pode desligar 

desse compromisso, em particular o partido que venceu as eleições autárquicas, assumido com os 

munícipes e, portanto, estão aqui previstas uma série de intervenções previstas no programa eleitoral. 

Em segundo lugar, o cumprimento dessas promessas também se prende com alguma informação que se 

vai tendo relativamente à negociação do próximo quadro comunitário de apoio e às possibilidades que se 

poderão abrir nesse mesmo quadro de apoio quer do ponto de vista da contratualização que a MAIS 

CENTRO irá fazer com a CIRA, quer por força de alguma contratualização direta que o município possa 

fazer com a MAIS CENTRO, quer por força de outros PO’s regionais, nomeadamente o POVT. Enfim, 

julga-se que irão existir, ou melhor, há a certeza que irão existir não se sabe é qual será a sua 

nomenclatura específica, mas com certeza que o município de Vagos poderá e deverá aproveitar todas 

as linhas que se possam abrir e todas as portas que se possam abrir para cativar fundos comunitários. 

Neste último quadro comunitário de apoio o município fê-lo muito bem e quer estar ainda melhor 

preparado, quer do ponto de vista de projetos, e aqui está uma das vertentes que se decidiu colocar em 

muita força no PPI que são os projetos para essas obras, quer a despesa que muitas vezes era 

imputada a despesa corrente. Portanto, este ano, e já alguns anos se tem feito esse esforço, de uma 

forma muito particular decidiu-se colocar todos os projetos previstos, ou pelo menos a grande maioria, 

para 2014 no plano e preparar-se em termos de projetos e em termos de almofada financeira para fazer 

face a essas candidaturas a fundos comunitários. O município quer estar, como vem sendo hábito, na 

CIRA na linha da frente, porque a CIRA tem sido uma referência ao nível de execução de fundos 

comunitários. Entretanto, existe no documento alguns dados novos que não podem ser considerados 

receitas mas, por exemplo, há informações de que irá abrir um quadro de overbooking ainda ao abrigo 

do antigo quadro comunitário de apoios que poderá, eventualmente, contemplar alguma receita de 

capital para o município de Vagos. Obviamente é prematuro falar nisso, contudo a câmara municipal 

tudo irá fazer, unindo todos os esforços, para que isso venha a acontecer. Este orçamento é realista e 

deixa o senhor presidente tranquilo relativamente à possível taxa de execução e lembrou que a nova lei 

das finanças locais, que irá entrar em vigor em janeiro de 2014, prevê taxas de execução dos 

orçamentos acima dos 85% e, portanto, esse esforço terá de ser feito sempre com muito rigor.  O ano de 

2013 irá com certeza ser um motivo de orgulho para o município porque de facto terá uma execução 

acima da média, neste momento já ultrapassa a execução mais elevada quer em termos absolutos quer 

em termos percetuais. Concluindo, resta depositar muita energia no próximo quadro comunitário de 

apoios muito importante para o município num exercício que parece difícil mas possível, quem já 

acompanhou este tipo de processos sabe que é difícil encerrar um quadro, como o que se está a 

encerrar neste momento no município e no país, e ao mesmo tempo e no mesmo ano iniciar um novo 

quadro comunitário de apoio. Este é um exercício difícil e entende-se que o governo faça esse esforço 

porque de facto o país precisa muito de dinheiro vindo da união europeia mas irá ser um exercício 
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extremamente difícil e o senhor presidente espera e colocará todo o empenho para que ainda assim, e 

atendendo às dificuldades, o município de Vagos seja bem-sucedido e que se possa estar aqui, em 2015 

e 2016, satisfeitos com o trabalho feito neste processo de candidatura a fundos comunitários. --------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Filipe Mendonça Ramos e referiu que o 

valor global deste orçamento é, realmente, muito mais ajustado do que a dotação do de 2013. Mesmo 

analisando o último relatório de contas este valor parece muito mais realista. De qualquer modo, o 

senhor deputado gostaria de saber porque é que no ano passado foi de vinte e quatro milhões, e não 

sabendo se a execução orçamental vai ser cumprida ou não, não lhe pareceu muito realista. Sobre este 

orçamento ao nível da receita nota que os passivos financeiros têm uma redução de cerca de três 

milhões e o senhor deputado queria ser esclarecido relativamente a esta questão e saber como é que se 

reflete a diminuição deste valor, que passou de três milhões e quinhentos para quinhentos mil euros. Do 

lado da despesa nota-se a redução da aquisição de bens e serviços mas parece que de facto há uma 

redução de investimento que se reflete no bem-estar da população e o senhor deputado queria ser 

esclarecido quanto às prioridades do executivo ao nível do ensino e no apoio social. Quando o senhor 

presidente falou nos protocolos com os bombeiros o senhor deputado reparou que, no último exercício 

que os bombeiros afixaram, há vários protocolos, pelo menos três, que não estão propriamente saldados 

e queria saber se nos últimos trinta dias houve alguma redução nesta dívida. Outra dúvida que quer ver 

esclarecida prende-se com o esforço que se está a fazer na redução da dívida global da câmara 

municipal neste orçamento e sobre essa questão gostava de ter mais informação. ------------------------------ 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e dirigiu-se ao senhor presidente da 

assembleia municipal para referir que, e antes de entrar nas questões de substância do orçamento e do 

plano, do ponto de vista do grupo municipal do PS a câmara não cumpriu com o estatuto do direito da 

oposição e, portanto, este orçamento não está em condições de ser votado por esta assembleia 

municipal. Segundo o nº3 do artigo 5º da lei 24/98, e passou a ler: “os partidos políticos representados 

nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos 

executivos ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas têm o direito de ser ouvidos 

sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade”. Esta questão não é nova, já surgiu 

por diversas vezes com diversos executivos e o senhor deputado lamenta ter de dizer que este executivo 

violou a lei não consultou pelo menos a concelhia do PS e, portanto, há aqui uma lacuna que não é 

passível de ser ultrapassada nesta assembleia. O senhor deputado pediu que esta questão constasse da 

ata, porque do ponto de vista do grupo municipal do PS este ponto da ordem de trabalhos não está em 

condições de ser votado. Ainda assim, o grupo municipal do PS não se furta ao debate e o senhor 

deputado irá entrar nas questões de substância. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia municipal, em resposta ao senhor deputado Óscar 

Gaspar, referiu que o não exercício de direito não impede a validade do plano porque essa lei não 

cumina com qualquer tipo de nulidade ou anulidade pela ausência do exercício desse direito ou, visto do 

lado contrário, pela ausência do cumprimento do dever de participar na proposta de orçamento e plano 

plurianual de investimentos às comissões políticas concelhias com assento na assembleia municipal. Por 
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isso, lamentando o sucedido, caso tenha sucedido, prossegue a discussão e aprovação do orçamento e 

plano de atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e, reconhecendo que houve violação da lei 

que é apenas um mero atropelo às regras democráticas, tanto quanto deu para perceber, entrou nas 

questões de substância de apreciação destes dois documentos. Assim sendo, começou por dizer que 

estes documentos são, do seu ponto de vista, fracos mais por aquilo que não têm do que por aquilo que 

têm. E são fracos porque, desde logo, falta uma ideia estratégica para o concelho. Lê-se e relê-se o 

documento e não aparece em lado nenhum. Falta um verdadeiro plano plurianual, embora o nome cá 

conste mas não há nenhuma ideia de qual é a intenção deste plurianual de investimentos deste 

executivo e esta questão é tão importante quando se está no primeiro ano de um mandato autárquico e 

era suposto que houvesse uma perceção, desde já, do que vai acontecer nos próximos quatro anos. 

Continuando falta, também, uma identificação clara das prioridades, ou seja, há aqui quarenta e tal 

páginas de números, e alguns parágrafos escritos, mas, em lado nenhum diz, exatamente, qual é o 

objetivo principal do executivo para o ano 2014. Outro elemento em falta diz respeito ao enquadramento 

dos dados em termos históricos e em termos do executado. Aliás, curiosamente, os documentos que 

foram apresentados a esta assembleia municipal são relativos, apenas, a 2014 e o senhor presidente da 

câmara optou por uma abordagem completamente distinta que foi projetar uma série de slides de 

evolução das diversas rubricas em vez de focar o ano de 2014 em particular. Nos documentos 

apresentados não há nenhuma justificação para os números que lá estão, embora o senhor presidente o 

tenha referido na apresentação que fez, nomeadamente em relação ao IMI e às outras receitas. Não é 

feita qualquer referência objetiva à atual situação do município. Usa-se e abusa-se da rubrica de outros 

que deveriam ser rubricas marginais, como bem se percebe, e acabam por ter valores da ordem dos 

milhões de euros e, portanto não se permite o escrutínio público e político no orçamento que está neste 

momento a votação. Neste documento não se reconhece, também, e embora o senhor presidente da 

câmara tenha feito algum esforço na apresentação que acabou de fazer, nenhuma preocupação com a 

sustentabilidade com a despesa e com a correta gestão dos dinheiros públicos. Portanto, face a estas 

faltas as questões mais importantes que a câmara municipal deveria esclarecer teriam de ser muito 

concretas e muito objetivas. Entretanto, o senhor deputado colocou algumas questões: A que 

corresponde a previsão de receita corrente de um milhão de euros de outras transferências do estado? 

Qual o grau de probabilidade de se conseguir em 2014 ter 1,9 milhões de euros com a venda de terrenos 

na Gafanha da Boa Hora? Qual o grau de probabilidade de se conseguirem dois milhões e meio de 

euros de FEDER? Quais as dívidas que vão ser pagas às IPSS’s e à misericórdia e às outras 

instituições? De acordo com o senhor deputado, e do que percebeu das palavras do senhor presidente 

da câmara, quer o que está em transferências correntes como o que está em transferências de capital é 

para esse efeito, porque está-se a falar de um montante que por ventura será até algo superior a dois 

milhões de euros de pagamentos a estas instituições. No montante de quinhentos e quarenta mil euros, 

que aparece para outras despesas de capital, o senhor presidente mostrou slides de rubricas de 

quarenta e cinquenta mil euros mas depois os documentos tem várias rubricas de quinhentos mil euros, 

de um milhão de euros sem nenhum tipo de justificação. De uma forma mais genérica o que é que se 
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pretende com estas questões? É no fundo responder a esta questão que deveria, no ponto de vista do 

senhor deputado, preocupar a câmara. De que ponto, de que forma é que este orçamento e este plano 

de atividades corresponde às necessidades dos vaguenses e vai contribuir para resolver os problemas 

dos vaguenses? O senhor deputado é de opinião que o vaguense olha para o documento e ouve o 

discurso do senhor presidente da câmara e não consegue ficar elucidado e não consegue perceber se 

2014 será um ano de avanço ou será um ano de, apenas, gestão daquilo que vinha de trás com algumas 

melhorias em termos de metodologia de preparação do orçamento. Em termos mais específicos, e 

analisando o documento, a parte ainda mais fraca de todas refere-se ao enquadramento 

macroeconómico. Não sabendo que escreveu esta parte mas é lamentável a vários títulos, porque há 

várias expressões que não se percebe se estão acabadas, se alguém se esqueceu de escrever o resto, 

dando como exemplo: “… esta será a última grande oportunidade para o país e para o município, e não 

se diz oportunidade para quê; diz, por exemplo,... que o desemprego é uma chaga social e que também 

é importante por causa das outras chagas sociais que estão a montante desse desemprego… Se não se 

importa, eu sei que não estamos aqui para discutir questões de português ou de semântica, gostava que 

me explicasse o que é que são, para a câmara, as chagas sociais a montante do desemprego porque eu 

não consigo descortiná-las. Consigo ver alguns problemas de índole de compatibilidade e de sistema 

económico mas não chagas sociais a montante. Continuando, referiu que há, neste documento, uma 

retórica sobre as pessoas, para as pessoas, pelas pessoas em relação ao enquadramento mas depois 

essa preocupação não está refletida nos documentos. Um dos primeiros desafios que o senhor 

deputado, aqui, deixa ao senhor presidente da câmara é que já que não aceitou organizar um orçamento 

participativo, como era a proposta do partido socialista, que pelo menos se preocupe em se ter duas 

páginas daquilo que se poderia chamar um orçamento popular para que os vaguenses saibam, 

exatamente, o que é que a câmara gasta, para onde vão os seus impostos, quais são as principais 

receitas e quais é que são as despesas. Em relação às receitas aquilo que se nota é que ironicamente 

continuam a ser por um lado as transferências do estado, com um valor de cinco milhões de euros em 

termos correntes, e também o imobiliário a suportar a atividade da câmara. Relativamente ao imobiliário 

é espantoso como, mesmo em tempo de crise, a câmara espera alcançar 2,6 milhões de euros de IMI, 

quinhentos e noventa e quatro mil euros de IMT e mais cento e noventa e dois mil euros de loteamentos. 

É de facto muito dinheiro mas é bom que as pessoas tenham consciência de que continua a ser o 

imobiliário a ser a grande receita do orçamento do município de Vagos, para além das transferências do 

estado. O senhor deputado nota também que a venda de água, mesmo assim, ainda rende quatrocentos 

e cinquenta mil euros, as rendas permitem obter novecentos mil euros e a venda de serviços desportivos 

duzentos e cinquenta mil euros. Em relação às receitas de capital já é um clássico, mas que era bom 

que terminasse, a inscrição de receita que não se sabe se há alguma probabilidade de a concretizar ou 

não. O senhor deputado referia-se ao valor de um milhão e novecentos mil euros de venda de 

património, que supõe se na Gafanha da Boa Hora, e que é uma situação que a IGF já apelidou, e bem, 

de forma adequada, de sobre orçamentação. Por outro lado, estão inscritos dois milhões quinhentos e 

trinta e quatro mil euros de receita de participação em projetos cofinanciados quando o que se sabe é 

que o historial do município é muito baixo, retirando o ano presente como referiu o senhor presidente da 
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câmara. Relativamente ao próximo QCA o senhor deputado registou que o senhor presidente disse que 

havia um atraso e que esperava que este fosse combatido nos próximos meses mas, ainda assim, 

atrevia-se a lançar um desafio, porque se está a falar de questões demasiado importantes, e neste 

momento nem se sabe se o MAIS CENTRO se vai manter ou não, e sugeria a câmara criar uma task 

force rápida para nos próximos seis meses ter em conta não só o encerramento do QREN como também 

o lançamento dos fundos 2014-2020. De facto, para além da retórica depositada, pelo senhor presidente, 

na questão muito daquilo que vai ser o investimento em infraestruturas, naquilo que diz respeito ao 

investimento público, vai jogar-se naquilo que for a capacidade das autarquias e das entidades públicas 

conseguirem ter estes fundos. Em relação à despesa orçamental ainda cabe uma palavra ao senhor 

presidente da câmara relativamente ao tal pagamento das dívidas  

às IPSS’s e misericórdia que aparece como o grande objetivo do próximo ano mas ainda não se 

percebeu exatamente de que forma  e com que critério irá ser feito. Por outro lado, notar também, em 

termos de despesa, duas componentes da área financeira: uma delas chamar à atenção, o senhor 

presidente disse que se está a obter juros mais baixos, ou se vai obter, do que aquilo que se tem tido até 

agora, mas para a próximo é bom que os vaguenses tenham consciência de que se vai pagar 

quatrocentos e vinte e nove mil euros de juro; um aspeto relevante, e pela positiva, pela leitura dos 

documentos há um aumento dos passivos financeiros, do lado da despesa, de um milhão quinhentos e 

trinta e quatro mil euros e, portanto, conjugando esta componente com aquilo que é a receita dos 

quinhentos mil euros, que foi aprovada no ponto quatro da ordem de trabalhos, há um efeito líquido de 

um milhão de euros importante para o município. Relativamente ao plano plurianual de investimento o 

senhor deputado perguntou a que se refere a verba de duzentos e cinquenta mil euros para a aquisição 

de terrenos, por parte da câmara. Assinalou a conclusão financeira dos centros escolares de Fonte de 

Angeão e Gafanha da Boa Hora. Entretanto, há aqui um outro truque antigo, que se lamenta, e que é a 

célebre inscrição de verbas em rúbricas que, com toda a certeza, a câmara não quer fazer mas quer que 

conste para que possa dizer que estavam no orçamento, obras como: arranjo do largo da igreja da 

Carregosa, parque de merendas de Santo André, e muitas outras. Um aspeto não referido pelo senhor 

presidente, e que é importante, prende-se com o total das verbas afetas ao estádio municipal. Pela 

leitura do documento estão afetos duzentos mil euros mais duzentos e cinquenta mil euros para os 

acessos, estando a falar-se de uma verba total de quatrocentos e cinquenta mil euros. O senhor 

deputado gostaria que o senhor presidente confirma-se esta informação, porque a ser assim é um dos 

principais gastos no próximo ano e perguntou, ainda, qual é o financiamento dessa obra. Outra obra de 

grande relevância, que obviamente se saúda, é a defesa do cordão dunar e que aparece, aqui, com 

setecentos e cinquenta mil euros e o senhor deputado pretendia saber qual é o nível de comparticipação 

que se espera obter. Uma última pergunta tem a ver com a relação destes documentos com o PAEL, 

referida pelo senhor presidente, porque os números que das receitas e despesas previstas no PAEL 

para 2014, a ver pela informação que o senhor deputado tinha, não são consistentes com aquelas que 

apresentadas neste orçamento. O que pretende saber é se é assim e quais os principais desvios e a 

razão dos mesmos em relação ao PAEL. Entretanto, deixou duas notas finais, sendo a primeira delas 

uma chamada de atenção para a necessidade da câmara ter contas certificadas, porque aquilo que foi 
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dado a conhecer sobre o número e a substância dos processos judiciais que impendem sobre o 

município de Vagos são de suma importância e não se pode estar aqui a aprovar um documento como 

se toda a vida financeira do município se jogasse naquilo que é aprovado nesta assembleia, em termos 

de receita e despesa, e depois ser-se confrontados com rúbricas que todas elas pesam muito mais do 

que o PPI. A segunda nota fê-la no sentido de deixar cinco daquelas que foram propostas do PS durante 

a mais recente campanha eleitoral e que gostaria que fossem tidas em conta, desde logo: 1)uma 

dotação, ainda que num primeiro momento simbólica, na ordem dos cinco mil euros para prever o 

orçamento participativo adstrito a uma área que fosse decidida pelo executivo; 2) o apoio à instituição da 

criação de uma semana jovem, com atividades diversas e com o envolvimento de diversas organizações 

do município; 3) disponibilização de uma verba que permitisse encomendar um estudo ou uma entidade 

idónea sobre o potencial e um plano estratégico para o turismo de Vagos; 4) o apoio à instituição de um 

centro de apoio ao investimento e ao empreendorismo no parque empresarial de Soza; 5) a 

complementar àquilo que será o plano de pagamento às IPSS’s e à misericórdia, um plano de 

pagamento de dívidas às associações. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano para tecer algumas 

considerações em relação à documentação a que os senhores deputados tiveram acesso e sobretudo 

relativamente à forma como é elaborado o orçamento e o PPI. Assim sendo, realçou que o presidente da 

câmara não tem aqui plano nenhum, está aqui um orçamento, uns documentos contabilísticos, uma boa 

análise financeira, mas um plano de investimentos que Vagos necessita não tem. O senhor deputado 

concorda com quem referiu que Vagos não tem nenhum plano estratégico, não há estratégia nestes 

documentos para Vagos. E essa é grande questão que se coloca neste momento, ou seja, o senhor 

presidente deve rodear-se de alguém que tenha a capacidade de elaborar um bom plano estratégico 

para Vagos. O senhor apresenta um documento a que chama plano plurianual de investimento, que já 

vinha provavelmente de mandatos anteriores. Este tipo de plano tem de estar sempre sujeito a um plano 

estratégico onde, nesta altura, se chegava e faziam opções para o ano em curso, com todo o direito que 

tem, mas tem sempre de ficar definido para onde se vai, para onde se caminha, o que é que se vai ter. 

Com isto tudo acaba por se verificar que o futuro do concelho de Vagos está demasiado incerto, é 

preciso mudar de rumo e não há aqui as chamadas boas perspetivas para uma boa recuperação 

económica e financeira do município. O senhor deputado constata que o senhor presidente sente-se um 

bocado refém da dívida que herdou e isso vai, efetivamente, no futuro compromete-lo. Quando vier o 

novo quadro comunitário provavelmente não haverá capacidade financeira para se fazer obras, porque 

vão continuar a fazer-se só projetos. O que se pretende, e o que Vagos precisa, é que se tenha em 

conta o desenvolvimento do concelho com obra, não basta só projetos, porque Vagos tem escassez em 

muitas infraestruturas. Entretanto, realçou um aspeto positivo, embora tenha a componente a montante 

negativa, que é o facto de este orçamento contemplar o pagamento às IPSS’s. O senhor presidente fez 

aqui uma boa opção, porque as IPSS’s são um setor sensível, cuja sociedade não lhe tem dado o devido 

valor, e não tem meios para fazer face às problemáticas que tem. Portanto, aqui, é agradável ver o 

compromisso do executivo camarário em restabelecer a justiça elementar que é pagar às IPSS’s a dívida 

que o município tem. Relativamente ao desemprego o senhor deputado concorda com o que foi dito pelo 
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senhor deputado Óscar Gaspar, ou seja, esta preocupação, estas chagas sociais a montante só se 

forem políticas, quando se refere o enquadramento, porque normalmente o que o desemprego promove 

a chaga social está a jusante, com miséria, com fome e com falta de capacidade para pagar. Esta 

expressão deveria ter sido melhor explicada no documento. O senhor deputado reforçou também a 

preocupação em relação ao associativismo mas, em termos de plano, o senhor deputado gostaria de ver 

algumas obras, atendendo a que uma das grandes preocupações se refere ao desenvolvimento 

económico, social, o desemprego, ou melhor, a criação de emprego. Contudo, para isto é preciso gerar 

riqueza, é preciso que as zonas industriais trabalhem, é preciso cativar investimento, é preciso fazer 

infraestruturas e criar condições para que haja investimento no município de Vagos. O senhor deputado 

não vê neste documento grande preocupação, por exemplo, na requalificação da zona industrial, nos 

acessos ao IP5 que precisa para escoamento do produto. Há dias o senhor deputado passou na zona 

industrial de Vagos, e verificou a presença do senhor vereador Paulo Sousa que lhe pareceu preocupado 

com a limpeza à volta de uma determinada empresa, mas ao falar com uma das pessoas com uma 

unidade fabril ali instalada ficou com a impressão que aquela zona está em “morte lenta”. O conselho 

que aqui deixa é que o senhor presidente não permita que isso aconteça e que a zona industrial de 

Vagos “morra”., se não é uma catástrofe para Vagos. Concluindo, referiu que não é intenção do grupo 

municipal do CDS-PP, como partido responsável, não obstar grandes dificuldades para que o senhor 

presidente possa levar por diante aquilo a que se comprometeu. Estas são as opções que tomou, este é 

o orçamento que apresenta e o que se quer é vê-lo cumprido. --------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para fazer algumas 

referências, embora depois deste debate não saiba muito bem se pertence ao concelho de Vagos. Dá a 

ideia de que se esteve, este tempo todo, a falar de outro concelho. Embora o senhor deputado aprecie 

muito as palavras do senhor deputado Óscar Gaspar e reconhecendo-lhe as capacidades profissionais 

que tem mas, com o que disse aqui, demonstra algum desconhecimento do próprio concelho de Vagos. 

Relativamente às palavras do senhor deputado Mário Castelhano este deve, com certeza, andar a ouvir 

pessoas diferentes das do senhor Juan Carlos, ou de outros concelhos, embora reconheça que muitas 

das coisas ditas aqui são verdade. Tecnicamente o senhor deputado Óscar Gaspar fez questão de 

brilhar na assembleia municipal puxando de todas as suas capacidades mas está-se a falar de um 

município, de pessoas, de instituições e de associações. Com tudo isto chega a um ponto que se sente 

um pouco ignorante e até as próprias pessoas do executivo camarário que estão aqui, a quem 

reconhece um elevado valor profissional e pessoal. O documento foi votado na câmara municipal com a 

abstenção do senhor vereador Mário Martins, com referência ao orçamento participativo que o senhor 

deputado não concorda nos moldes que está proposto. Entretanto, agradeceu ao executivo todos os 

esclarecimentos prestados relativamente às questões colocadas sobre o documento e referiu que 

apreciou, e já foi demonstrado por um vereador, a preocupação em começar 2014 com um orçamento, o 

que não é nada fácil. O grupo municipal do PSD considerou, também, que é um orçamento realista 

adaptado àquilo que existe e, provavelmente, se questionassem o senhor deputado este não era com 

certeza o orçamento que gostava de ter, pois gostava de ver muitas mais obras. Se tem rumo ou não, 

por acaso discorda, ou seja, há muitas rúbricas no plano que estão contempladas e visa alguns pontos, 
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principalmente diminuir o endividamento da autarquia, o que é uma estratégia e daí não ser justo quando 

dizem que no documento não há estratégia. Na questão do orçamento participativo o executivo ouviu 

quem tinha de ouvir, que são as pessoas eleitas, as juntas de freguesia e as associações que entendeu. 

É o orçamento do presidente da câmara, para isso foi eleito com maioria e reconhece que é um 

orçamento com transparência, rigor e verdade. É com agrado, também, que vê no orçamento a 

preocupação com as IPSS’s, com a educação e com a questão humanitária. É reconhecido e tem 

estratégia e, por acaso, Vagos até é dos municípios com a taxa de IMI mais baixa possível e, portanto, 

além de uma preocupação é uma estratégia. A questão do investimento, referida pelo senhor deputado 

Mário Castelhano, é uma preocupação total deste executivo, na pessoa do senhor presidente da câmara 

e na pessoa do senhor vereador João Paulo. O senhor vereador João Paulo, também, tem estado nas 

empresas e que tem estratégia de recuperação da zona industrial no que respeita ao cativar 

investimento e isto é público. Quando se diz que não há estratégia fica-se a pensar que não habitam 

todos no mesmo concelho. Relativamente ao plano plurianual de investimentos estão lá refletidas 

algumas obras que o senhor deputado simpatiza, particularmente, e que referem ao desenvolvimento da 

zona industrial, como a ligação do nó da A17 à zona industrial que é uma obra de extrema importância, 

estruturante para zona industrial e que está prevista com provável enquadramento no próximo quadro de 

apoio. É com satisfação que se vê nestes documentos os compromissos assumidos com a população e 

que lhe deram a maioria e voto de confiança. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, e quando eram cerca das vinte horas e trinta minutos retirou-se da sala o senhor 

deputado Óscar Gaspar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara retomou e referiu que apesar da extrema falta de respeito do 

senhor deputado Óscar Gaspar, que já saiu da sala, vai responder a todas as questões que ele fez. 

Relativamente à intervenção do senhor deputado Filipe Mendonça Ramos começou por agradecer as 

palavras que proferiu em relação ao documento, pelo facto de o achar mais ajustado que o de 2013, 

embora o de 2013 pela sua taxa de execução viu-se que também era ajustado. Era ajustado àquelas 

necessidades e àquele momento específico, porque como já explicou as receitas provenientes dos 

fundos comunitários eram um valor mais substancial e existiam três milhões e meio de euros previstos 

de receita do PAEL, uma vez que já lá estava, ou seja, tinha sido assinado em novembro, desse ano, 

2012, com a DGTF e, portanto era possível inclui-lo no orçamento o que fez com que aumentasse o 

valor. Em termos de ser realista, ou não, o que expressa é a questão da execução, porque objetivamente 

ter uma execução de perto de 80%, ou passar ligeiramente, é muito bom. Em relação ao bem-estar da 

população fica demonstrado nas preocupações com o ensino e com o pagamento das dívidas em atraso 

às IPSS’s. Obviamente que não passa pela cabeça de ninguém do executivo se houvesse possibilidades 

financeiras não pagar as dívidas que temos com as instituições, e isto parece mais que evidente. O 

problema foi que houve alguns compromissos que foram assumidos numa determinada circunstância 

económico financeira, e recordou que a realidade dos dias de hoje é diferente. O que acontece é que as 

receitas das autarquias diminuíram bruscamente. Apesar do senhor deputado Óscar Gaspar referir que o 

imobiliário continua a ser a grande receita do município chegou-se a ter receitas de IMT a ultrapassar um 

milhão e duzentos mil euros e neste momento é menos de metade disso. O aumento do IMI podia ser 
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maior, não o é porque o município de Vagos faz um esforço para não aumentar o IMI aos munícipes. A 

receita podia ser muito maior, mas não é, porque em vez que de se ter uma taxa de 0,3% se tivesse uma 

de 0,4% a receita de IMI não era só de dois milhões seiscentos e trinta mil euros era mais. Portanto, 

existe aqui um esforço da parte do executivo para não aumentar o volume de despesa dos munícipes e 

relembrou que Vagos é o único município que cobra um euro e meio de taxa de resíduos sólidos 

urbanos. Em outros municípios, do distrito de Aveiro, paga-se muito mais. De facto existem atrasos, 

assumidos pelo senhor presidente, relativamente a assunção dos compromissos com os bombeiros 

voluntários. Não existem três protocolos, existem dois: o das EIP’s e protocolo da proteção civil. O que 

existe, também, é uma outra dívida que se refere a um subsídio em atraso relativamente a uma viatura, 

de cerca de dezoito mil euros. Relativamente à redução da dívida o esforço que tem vindo a ser feito é 

evidente e está espelhado na informação que os senhores deputado, ainda, hoje receberam. Chegou-se 

a apresentar, aqui, informações financeiras com dívidas de curto prazo, de cerca de seis milhões de 

euros e, neste momento, a dívida de curto prazo é bem mais reduzida e é com grande satisfação que se 

vê uma dívida de dois milhões e seiscentos mil euros a fornecedores, embora o ideal seria não dever 

nada, mas o município está condicionado do lado da receita. Do lado da despesa faz-se o exercício 

possível de acordo com a receita que existe. O senhor presidente gostava muito de ter um orçamento 

de, por exemplo, trinta milhões de euros, se fosse permitido do lado da receita. Neste documento, não 

foram colocadas receitas irrealistas. Afirmar que o executivo não tem uma ideia estratégica para o 

concelho é de quem não está minimamente informado, uma vez que ainda há pouco tempo foi aprovado, 

aqui, na assembleia municipal os contributos do município de Vagos para o QCIRA e que é a ideia do 

município para o próximo QCA. Essa questão foi discutida aqui e em sede de câmara municipal por 

todos e o documento foi aprovado por unanimidade. Relativamente à venda de terrenos esta não é 

irrealista e estão previstos um milhão e novecentos mil euros por razões muito simples, isto é, foi 

aprovado em assembleia municipal a venda dos lotes do plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora, 

em dois lotes diferentes, sendo um milhão e trezentos mil euros de um lote e quinhentos mil euros do 

outro. Se esta venda foi aprovada em sede de assembleia municipal ela tem de ser considerada, neste 

documento, porque vão ser colocados em hasta pública a venda desses lotes e esse valor tem de ser 

previsto, essa receita tem de se considerada. A grande questão que se põe é se será possível realizá-la, 

mas isso não se sabe, terá de se aguardar porque houve interessados, e continua a haver, vai ser 

colocada em hasta pública, de acordo com o aprovado pela assembleia municipal, apenas com um voto 

contra, a venda dos lotes e vamos ver se é possível atingir esse objetivo porque certeza não há. 

Certezas não há em nada, nem nas transferências do estado, que hoje são de um valor amanhã serão 

de outro. Por exemplo, aprovação de um plano de ajustamento financeiro para catorze anos, de acordo 

com a candidatura que o município fez ao PAEL, com a entrada em vigor da nova lei das finanças locais 

fica desatualizado, porque irão desaparecer as receitas do IMT. Em relação à questão prévia, e de 

acordo com a interpretação da lei feita pelo senhor presidente, o que vale é que os partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos 

correspondentes órgãos executivos seja ouvidos. Tanto o  PS como o CDS-PP têm representantes na 

câmara municipal, foram consultados grupos municipais, os presidentes de junta, os vereadores, 
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inclusive o vereador do partido socialista enviou propostas para incluir no orçamento, em que algumas 

foram tidas em conta e outras não, e foi-lhe explicado isso em sede de câmara municipal. Por força disso 

o senhor vereador Mário Martins entendeu abster-se, e fez nota pública da razão da sua abstenção, que 

foi compreendida, agora, parece um faits divers e parece que está tudo a ser demasiado legalista, ainda 

por cima de um deputado que vem substituir outro que se encontra presente na sessão. No tempo em 

que o senhor presidente da câmara era deputado municipal havia razões válidas para apresentar 

pedidos de substituição e apresentação de uma justificação de uma ausência a uma sessão da 

assembleia municipal. Portanto, é-se tão legalista para uma coisa e depois pensasse pouco na 

legalidade de outras. Relativamente à questão da transferência de um milhão de euros do estado esta 

diz respeito a questões da educação que depois são consumidas quase na totalidade pelas despesas 

com os transportes escolares e com as transferências feitas para as IPSS’s, naquelas transferências 

correntes da educação e ambiente. Em relação aos 2,5 milhões de euros de FEDER previstos para 

2014, em resposta ao comentário do senhor deputado Óscar Gaspar que referiu que o historial é fraco, 

pelo que se pode ver pelo último ano o historial é extremamente positivo. O município de Vagos 

executou nos últimos três valores absolutamente recordes e somados são mais do que toda a execução 

de fundos comunitários desde que estes existem em Portugal. O senhor deputado também referiu que 

não sabe se o MAIS CENTRO se vai manter mas, pelos vistos, não está muito bem informado porque é 

óbvio que se vai manter. Entretanto, vai existir um programa operacional regional, e até já está definido o 

valor, mas obviamente há aqui matéria que exige alguma contenção verbal porque está, neste momento, 

a negociar-se um quadro comunitário com Bruxelas em algumas áreas temáticas e não está, ainda, 

fechado o valor global que virá para o PO regional e que será gerido pela MAIS CENTRO. No entanto, 

estima-se que seja um valor na casa dos 2,8 milhões de euros. Relativamente ao PPI e ao facto de 

estarem duzentos e cinquenta mil euros previstos para a aquisição de terrenos é precisamente isso, isto 

é, destina-se mesmo à aquisição de terrenos caso a câmara precise. Por exemplo, alguns processos de 

reversão de lotes da zona industrial, caso seja feita, entram na despesa de investimento porque a seguir 

vem a venda de bens de capital e, portanto, estar todos os anos prevista a aquisição de terrenos no PPI. 

No que respeita ao facto de haver rubricas com valores de um euro e depois nos anos seguintes ter um 

valor de execução maior, e o senhor presidente aproveitou para esclarecer que onde se lê “a montante 

deveria ler-se “a jusante”, há um erro de português no enquadramento que foi feito, e que plurianual quer 

dizer vários anos e por isso se o plano é plurianual está em mais que um ano previsto. A nível da 

participação da obra do cordão dunar, foi até já noticiado nos meios de comunicação social, é financiada 

a 100%. A obra de execução do cordão dunar e reforço da defesa aderente da praia da Vagueira e dos 

passadiços até ao Areão tem uma comparticipação de 100%. Em relação ao facto das contas terem de 

ser certificadas só passará a ser obrigatório com a entrada em vigor da nova lei das finanças locais, 

porque na anterior não é obrigatório a certificação das contas num município como Vagos. 

Relativamente às sugestões o senhor presidente aceita todas elas e aproveita para relembrar o seguinte: 

cinco mil euros para o orçamento participativo, a opção é ou se tem um orçamento participativo a sério 

ou para ter lá só o valor não vale a pena; semana jovem não vale a pena por um motivo, é que esta 

câmara municipal e a anterior sempre estiveram disponíveis para que entidades privadas se 
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deslocassem à câmara municipal e apresentassem propostas, o que nunca aconteceu. A câmara tem 

apoiado muitas propostas de entidades externas, como por exemplo o Vagueira Surf Fest, uma atividade 

de referência a nível regional, incluiu ainda no ano passado o circuito regional de surf. O promotor 

apresentou à câmara municipal a atividade, esta aceitou e apoio desde logo, isto, também, é orçamento 

participativo, ou seja, é uma atividade em que o município participa mas que a autoria é secret surf club. 

Outro evento que se pode dar como exemplo é o Vagaragens, que tem duração de um fim-de-semana, 

cuja organização tem estado a cargo da mais recente associação juvenil de Vagos, a Jamunas. 

Relativamente à Incubadora está-se, neste momento, em processo muito avançado de instalação de 

incubadoras da região de Aveiro núcleo de Vagos, porque é um projeto em comum com toda a 

comunidade intermunicipal da região de Aveiro, e que em breve irá ser instalada no concelho de Vagos, 

no edifício do NEVA. Apesar do município não ter formalmente criado nenhuma incubadora de empresas 

o edifício do NEVA serviu, por exemplo, para incubar as duas maiores empresas que atualmente existem 

no concelho de Vagos, a PLAFESA e a RIABLADES. Antes de estarem nas suas localizações atuais, 

nas fábricas que construíram, estiveram incubadas, diga-se assim, no edifício do NEVA e, portanto, 

serviu para uma primeira fase para a instalação da empresa e o edifício do NEVA servirá para outro 

investimento de vulto, este na zona industrial. Respondendo ao senhor deputado Mário Castelhano, 

agradecendo as palavras e as sugestões que fez, referiu que o plano estratégico do município está 

explicito no contributo para o QCIRA, que também foi um pouco a base de trabalho, que era do 

conhecimento público, aprovado aqui e faz parte deste plano plurianual de investimentos. Como é óbvio 

o senhor presidente gostaria de ver já em 2014 algumas execuções financeiras que não são possíveis 

porque do lado da receita está-se muito condicionado. Em relação ao mudar de rumo está–se a trabalhar 

nisso, há já alguns anos, mas é preciso dinheiro e para se conseguir a capacidade financeira suficiente 

para esse tipo de investimentos no futuro é necessário agarrar essa força e almofada financeira durante 

o ano de 2014. O senhor presidente não acredita que durante o ano de 2014 haja uma grande execução 

do próximo quadro comunitário de apoios. Quanto ao estar-se refém da dívida herdada isso é verdade, 

porque se o município não tivesse de pagar a dívida à Ria Vagos estaria 4,2 milhões de euros, somando 

o que já se pagou, mais rico. Agora, há uma série de processos que vêm de há muitos anos e que 

condicionam, e não há forma de fugir a essa situação, financeiramente as contas do município. O 

objetivo do executivo é combater os novos que surgem, e infelizmente ainda hoje se informou esta 

assembleia municipal que surgiu mais um novo, e tentar amenizar as consequências daqueles que já 

tiveram uma decisão e que são praticamente irrevogáveis. Quanto à questão de cativar investimento 

tem-se vindo a trabalhar nesse sentido, na pessoa do senhor vice-presidente mas não só, com muito 

esforço. O parque empresarial de Soza tem tido uma projeção interessante, embora exista algum 

controle relativamente à divulgação por razões que se prendem com a gestão do próprio parque. No que 

diz respeito à zona industrial de Vagos foi colocado no PPI, para 2014, a elaboração de um plano para a 

sua requalificação com consequência financeiras em 2015 e a partir daí. Quanto à ligação, não à IP5, 

porque essa ultrapassa os limites do concelho de Vagos, e não está totalmente dependente do concelho 

de Vagos, terá de se negociar com o concelho de Ílhavo, mas está prevista ser feita à A17 através de um 

percurso que passa em parte pelo caminho dos cavaleiros. Esta obra será possível financiar numa lógica 
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da informação que há em relação ao próximo QCA, ou seja, havia uma metodologia/estratégia no QCA 

que era não financiar qualquer tipo de infraestruturas. Entretanto, nas negociações com Bruxelas foi 

possível incluir um valor, embora residual nestes vinte e oito mil milhões de euros previstos no próximo 

QCA, para infraestruturas destinados a resolver alguns problemas pontuais, nomeadamente no caso das 

estradas que não vão ser financiadas. Agora, numa lógica do last mile, o último quilómetro, vai ser 

possível ligar infraestruturas que já existam a redes rodoviárias também elas já existentes. Portanto, 

nesta lógica, poderá ser possível o município candidatar-se e ver a aprovação para o troço muito 

importante para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, a senhora deputada Carla Gouveia pediu e usou da palavra e referiu que o senhor 

deputado Óscar Gaspar teria feito bem em pedir desculpas à assembleia municipal antes de se ter 

retirado mas também o senhor presidente da assembleia municipal chegou mais de meia hora atrasado 

e não pediu desculpas a ninguém. Seguidamente centrou-se nas propostas do PS, que a seu ver são 

fundamentais, tais como: o orçamento participativo, que vai sempre ser defendido, porque os cidadãos 

não são só eleitores e devem ser consultados nem que seja por uma margem de cinco mil euros; o 

centro de apoio ao investimento e ao empreendorismo, para que os jovens se fixem no concelho de 

Vagos, as pessoas se fixem em Vagos e que tenham oportunidades de estabelecer o seu negócio, 

porque embora a PLAFESA e a RIABLADES tragam muitos postos de trabalho são empresas de fora do 

concelho. Uma última nota é que o partido socialista não vive de ilusões e na última campanha eleitoral 

viu-se que quem vive um bocado de ilusões é o partido social-democrata. ----------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal usou da palavra para esclarecer a senhora deputada 

Carla Gouveia que não chegou atrasado, ou seja, aguardou pelo tempo regimental de trinta minutos 

depois da assembleia municipal para dar início à mesma. A partir do qual os senhores deputados 

chegam atrasados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da câmara retomou a palavra para tecer umas considerações relativamente ao 

que foi dito pela senhora deputada Carla Gouveia. Assim sendo, referiu que concorda quando a senhora 

deputada referiu que é necessário encontrar um sítio para que alguns jovens vaguenses que queiram 

criar a sua estrutura própria e o seu investimento e, por isso, está-se a trabalhar na incubadora de 

empresas da região de Aveiro. O senhor presidente deu dois exemplos de duas empresas, e aí já não é 

de acordo com a senhora deputada, porque quantos mais investimentos estrangeiros se tiver em 

Portugal, e em Vagos em particular, melhor. O que o senhor presidente quis referir com estes dois 

exemplos é que mesmo sem a incubadora instalada o edifício do NEVA serviu para esse fim. Neste 

momento, estão lá outras empresas instaladas, como por exemplo a SEGMAS, e que dão algum apoio à 

zona industrial. Relativamente à questão das ilusões esclareceu é que há uma coisa que este orçamento 

não tem: dívida escondida e PPP’s que passam despesa para exercícios seguintes. Por outro lado tem 

um exercício rigoroso do ponto de vista financeiro, aliás, está na linha daquilo que foi aqui várias vezes 

elogiado ao anterior executivo sobre o rigor que foi colocado na elaboração destes documentos. Hoje, o 

partido socialista, que está representado oficialmente nesta assembleia, não estava na última, embora 

tivesse alguns ilustres militantes socialistas presentes, tem uma opinião diferente. O senhor presidente 

respeita essa opinião, contudo, não vale a pena branquear uma atitude negativa do senhor deputado 
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Óscar Gaspar porque, efetivamente, ele teve uma atitude negativa. Quem coloca questões fica para 

ouvir as respostas e essa é a grande lição e o senhor presidente só quis fazer passar esta mensagem, 

até porque não tem nada de particular contra o senhor deputado Óscar Gaspar, antes pelo contrário. 

Agora, a questão da atitude e mesmo que assim fosse, e o senhor presidente da assembleia já justificou, 

e muito bem, uma coisa não justifica a outra. As críticas e sugestões feitas pelo senhor deputado não 

melindraram de modo algum o senhor presidente da câmara, agora, que é uma falta de respeito para 

com esta assembleia municipal abandonar a sala, depois de colocar tantas questões, é. ---------------------- 

 ------ Seguidamente o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com 17 (dezassete) votos a favor e 9 (nove) abstenções. ------------------------

------ Entretanto, o senhor deputado Filipe Mendonça Ramos quis deixar uma declaração de voto que 

passa a ser transcrita na íntegra: “Mantenho algumas reservas quanto à concretização plena do plano 

plurianual de investimentos e, também, a certas opções do executivo. Acho que o orçamento, de facto, 

demonstra que este executivo procura marcar um caminho de deflação global, relativamente aos 

orçamentos anteriores, o que é positivo e é desejável e que pretende evitar, assim, em parte à solução 

de desvios aquando da apresentação dos números das suas execuções respetivas. Eu aprovo o 

orçamento num desafio ao presente executivo para que assuma e se comprometa de forma inequívoca, 

como expôs o senhor presidente, na prioridade de investimento na educação, no apoio social, no 

cumprimento dos pagamentos dos protocolos com as instituições do concelho e ainda na determinação 

na redução da dívida da câmara municipal de Vagos. Deixo, por fim, a recomendação de que na 

probabilidade óbvia das revisões dos presentes documentos previsionais para 2014 que não se registem 

quaisquer reduções em investimento relativo ao bem-estar da população ou que se assiste à retirada de 

obras que depois acabam por não ser concretizadas.” -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

------ De imediato o segundo secretário, senhor Victor Fernando Santos Neto, procedeu à leitura da 

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

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

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

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

desta sessão, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente da mesa. ---------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


