
ACTA Nº 9 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 28 de Fevereiro de 2003 

1ª Reunião – 28 de Fevereiro de 2003 
 
--------Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta minutos, no Edifício 

dos Paços do Concelho e na sua Sala de Sessões, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do 

Senhor Doutor Mário Júlio Almeida Costa, secretariado pelo Senhor Manuel da Rocha Pereira e pelo Senhor Hugo 

Ribeiro Jorge, respectivamente primeiro e segundo secretários. --------------------------------------------------------------- 

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

vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Simões, António Graça e Álvaro Rosa.--------------------------------------- 

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Profª. 

Cármina Furtado, Hector Almeida e Paulo Frade. Todos justificaram as suas faltas.------------------------------------- --

------ A senhora Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado foi substituída pelo Senhor Décio dos Reis 

Cardoso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a mesma 

ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta.--------------------------------------------------------------------- 

Ainda no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão a Acta da última 

Sessão, cuja cópia havia sido remetida aos senhores deputados. Não houve observações por parte de nenhum 

deputado pelo que a Acta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida foi eleito, entre os senhores Presidentes de Junta, para tomar assento na Assembleia Distrital de 

Aveiro, o senhor Carlos Alberto Soares Costa Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos. Foi eleito por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Joaquim Plácido, afirmando que os vaguenses se devem 

sentir orgulhosos pelos feitos do clube “Grecas”. Propôs que a Assembleia votasse um louvor e que o executivo 

homenageasse a referida Associação, os seus atletas, treinadores, dirigentes, com realce para o senhor Fernando 

Capela, pelos feitos alcançados e nunca antes conseguidos em Vagos.------------------------------------------------------- 

-------- A Assembleia aprovou assim, por unanimidade e aclamação, um voto de louvor ao clube “Grecas”, aos seus 

atletas, treinadores e dirigentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Retomando a palavra, o senhor deputado Joaquim Plácido questionou o senhor Presidente da Câmara acerca 

das reuniões do executivo e de uma notícia que as dava como desordenadas. Sobre a auditoria, questionou acerca da 

obrigação de realização de um inventário, desejando saber se há algum feito. Sobre a Vagueira, questionou sobre 

que obra será feita a sul da Praia, sobre a abertura ou não do Posto de Turismo, com mais valências, como por 

exemplo Marco do Correio e venda de Selos, sobre a necessidade de um espaço para expor arte. Questionou ainda 

sobre o levantamento topográfico das valas hidráulicas e sobre a entrada em funcionamento do saneamento e dos 

balneários da Praia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o executivo já havia endereçado os parabéns ao clube “Grecas”, 

bem como ofício para agendar um acto solene e público de homenagem. Quanto às reuniões da Câmara, referiu que 

aquela que foi mencionada no artigo do Dr. Óscar Gaspar consistia na venda de um terreno camarário em hasta 

pública, com cerca de trinta licitantes. Quanto ao comportamento entre os vereadores, referiu que era cordial e de 

respeito, embora com posições diferentes em muitas matérias. Os assuntos a tratar nessas reuniões são aqueles que 



são da competência do executivo. A participação dos vereadores com pelouro nessas reuniões resulta da 

metodologia usada, uma vez que no dia anterior é feita uma reunião onde se discutem todos os assuntos, tentando 

assim poupar-se tempo. Quanto à implementação do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais), ela já é total, estando em fase de afinação nos armazéns. No que respeita ao inventário, afirmou que não é 

um requisito imprescindível, no âmbito legal, para o normal funcionamento da autarquia. Além do mais, é caro e 

moroso. Referiu que foram feitas sondagens de preços, que apresentaram valores elevados. Outra dificuldade 

prende-se com a necessidade de um espaço de trabalho para quem viesse inventariar, bem como com o 

acompanhamento por parte dos funcionários. Foi decidido que os serviços da Câmara fossem aos poucos fazendo o 

seu inventário para que, quando fosse adjudicado esse serviço, ele ficasse mais barato. Quanto à barra a sul da 

Vagueira, informou que não passa de uma ideia, baseada numa situação ocorrida na Galiza. Quanto ao Esporão, 

referiu que será alterado o contratado inicialmente, pois será construído um esporão maior e com uma inclinação. 

No que respeita à transferência de areias, o esporão não invalida que se faça, tendo já sido outorgado que será 

transferido um milhão de metros cúbicos de areia. Independentemente dessas obras, a Câmara vai avançar com um 

programa de requalificação e defesa da costa da Praia da Vagueira. Para a execução do caderno de encargos está a 

ser feita uma consulta a empresas com experiência nesta área. Esse programa de requalificação incluirá o Posto de 

Turismo definitivo. Provisoriamente, será negociada a sua implementação num dos edifícios confinantes com a 

Praça, em espaço arrendado. O levantamento das valas foi feito pelo topógrafo da Câmara. Quanto ao saneamento, 

afirmou que falta a conclusão do fornecimento da energia eléctrica por parte da EDP. No que respeita aos 

balneários, afirmou que a posição da Câmara é de os ter abertos só durante a época balnear mas que se 

providenciará a sua abertura aos domingos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio de seguida o senhor deputado Silvério Rua referindo que na sessão anterior da Assembleia, tinha 

comentado o sentido de voto apresentado pela senhora deputada Luísa Costa, pois já previa essa tomada de posição, 

por ter sido a dos senhores vereadores do CDS-PP. Explicou a sua reacção com base na tomada de posição de 

alguns Presidentes de Junta do partido referido, que votam contra a execução das obras por eles propostas, 

questionando sobre as razões para que isso aconteça. Deu ainda os parabéns à Câmara pela forma como lidaram 

com as últimas cheias ocorridas no concelho, felicitando o esforço do senhor Presidente da Câmara, do senhor 

vereador António Graça e da equipa do senhor João Carlos, que andaram no terreno a minimizar prejuízos. Quanto 

ao Posto Médico da Ponte de Vagos, referiu que no projecto não está contemplada uma sala de espera para os 

utentes, que por vezes chegam de madrugada para aguardar pelo médico. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o trabalho do executivo foi efectivamente positivo, quer durante 

as intempéries, que obrigaram a muitas horas suplementares de trabalho, quer na elaboração do dossier de 

candidatura aos fundos de apoio, em que o executivo foi elogiado, pela sua rapidez e pela organização do dossier. 

Quanto ao Posto Médico em funcionamento, referiu que a posição do senhor Delegado de saúde do concelho não 

permite a realização de obras que contemplem uma sala de espera. No entanto, e quanto ao novo projecto, será fácil 

incluir um espaço com essas características. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado César Ribeiro usou da palavra para questionar o senhor Presidente da Câmara acerca da 

situação da travessia das águas pluviais na Estrada Nacional 109, no Canto de Calvão. ---------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que os organismos competentes foram pressionados e que foi 

prometida a deslocação de um técnico para decidir o local dos novos rasgos. Essas obras não são dispendiosas e 



serão negociadas com a empresa que se encontra a efectuar o abastecimento de água. A solução definitiva será 

encontrada com o processo de desclassificação da referida estrada. ---------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Elisabete Cardoso questionou o senhor Presidente da Câmara sobre a abertura de valas 

na freguesia de Fonte Angeão, desejando saber se a responsabilidade pertence à Câmara ou à Junta de Freguesia. 

Referiu que houve situações de casas inundadas no interior, situação que se repetiu em anos anteriores, e que já 

nessa altura a Junta tinha sido contactada para tomar providências, nada tendo sido feito. ------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a senhora Presidente da Junta de Fonte Angeão e o senhor 

Presidente da Junta de Calvão tomaram providências. No entanto, a DRAOT-C não autoriza a intervenção da 

autarquia nas valas situadas fora dos perímetros urbanos, sendo essas as valas que escoam a maior parte das águas. 

Por isso a Câmara vai insistir no pedido de ser possibilitada a intervenção nas valas, que já não é feita há cerca de 

doze anos. Por isso a situação não se vai repetir, pois poderá ser feita uma intervenção, baseada numa necessidade 

urgente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela referiu, acerca da entrevista dada pelo anterior Presidente da Câmara à 

Rádio Voz de Vagos, “que ele consegue mentir a si próprio e acreditar nele”. Referiu também que leu um 

comentário da senhora Dina Ribeiro, líder do CDS-PP de Vagos, no jornal Diário de Aveiro, e que lhe assiste o 

direito de criticar a intervenção do líder distrital do PSD, não podendo no entanto ligar o novo executivo ao passado 

do PSD. De seguida louvou o executivo pelo trabalho feito na Praça central da Vagueira. Chamou a atenção para a 

ponte do Boco, que tem pilares partidos e para a falta das placas de sinalização nessa zona, bem como para o estado 

lastimável do Estradão Lomba/Gafanha da Boa Hora. Questionou ainda acerca das razões para a paragem das obras 

do IC 1. Agradeceu ainda o voto de louvor dado ao clube “Grecas”, afirmando ter consciência que será difícil 

repetir esse êxito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o livro que se encontra a ler, “A Família”, trata de personagens 

que acreditam que o que fazem é um desígnio e que por isso tudo lhes é permitido. E o senhor vereador Carlos 

Bento acredita no que diz, embora isso não corresponda à verdade, pois as informações e os números dados pelos 

serviços da Câmara contradizem-no. Quanto ao texto da líder do CDS-PP, considerou a atitude leviana, por não se 

basear em factos, embora respeite o direito de criticar. Considerou que o facto de ligar este executivo ao anterior do 

PSD denota alguma falta de responsabilidade política. Quanto à ponte sobre o rio Boco, tem algumas falhas já 

mencionadas no relatório de inspecção às pontes e será feita uma intervenção de fundo. O que não invalidará que se 

possam fazer pequenas intervenções. Quanto à sinalização, será recolocada. No que respeita ao Estradão, referiu 

que se encontram fora da jurisdição da Câmara, tendo já sido solicitado que os serviços competentes reparassem a 

estrada ou deixassem a autarquia reparar, o que foi negado. No entanto os serviços da Câmara têm colocado algum 

alcatrão a tapar os buracos, o que continuará a ser feito, pertencendo a responsabilidade ao chefe de gabinete do 

senhor Presidente da Câmara. Quanto às obras do IC 1, foram suspensas porque a sua execução se iniciou sem as 

devidas licenças. Antes de se saberem os locais de estágio das selecções que irão participar no Europeu de Futebol, 

a estrada mostrava-se necessária. Com a escolha a recair no complexo turístico do Luso e da Curia, a urgência da 

estrada diminuiu e terão de se aguardar as licenças. O que falta são pequenos estudos de impacto ambiental e 

relatórios, fáceis de resolver. Em termos de prazo final, transfere-se a data para 31 de Dezembro de 2004. Quanto ao 

feito do clube “Grecas”, afirmou ser importante focar que a maior parte dos campeões são do concelho e que podem 

renovar títulos nas camadas seniores. --------------------------------- 



-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno referiu que o senhor vereador Carlos Bento votou contra o pagamento 

de uma factura à Junta de Freguesia de Santo André e que isso demonstra perseguição política e parte de 

desconfianças que, segundo afirmou, não pode aceitar, pois é uma pessoa séria, bem como os senhores Presidentes 

de Junta são pessoas sérias, tendo sido eleitos democraticamente. ------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara recordou que o voto contra não produz resultados, pois o pagamento da 

factura nem sequer foi colocado à votação. Afirmou que o comportamento do senhor vereador em relação a outras 

Juntas, eleitas pelo CDS-PP, é diferente. Informou que no futuro todos os pedidos feitos pelas Juntas serão levados 

às reuniões de Câmara, conforme as exigências do senhor Vereador e que todas as medições serão feitas, por força 

de lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio de seguida o senhor deputado Jorge Luís Oliveira, chamando a atenção para o estado cada vez pior 

do trânsito em Vagos, não se vislumbrando melhorias nem resultados da Comissão de trânsito. Propôs que se 

alcatroasse um pequeno troço de estrada entre os Cardais e a Estrada das Matas, que poderia tirar algum do trânsito 

do centro da vila. Chamou de novo a atenção para a existência de casas em ruína, que trazem perigos e dão má 

imagem. Abordou ainda o mau estado do piso da Avenida João Grave, que necessita de uma intervenção de 

emergência, bem como de uma estrada impedida no Lombomeão por causa de um pontão caído. De seguida falou 

sobre os cães vadios no Bairro de São João e noutras zonas da vila, bem como nos carros abandonados. -------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a Comissão Municipal de Segurança Rodoviária já reuniu por 

dez vezes, a última das quais no dia 11 de Fevereiro. O contrato feito para a sinalização caducou e esse serviço 

passará a ser feito pelos funcionários da Câmara, no que respeita ao levantamento de necessidades e colocação de 

sinais, tendo numa primeira fase sido feitas pinturas de sinalização horizontal. Algum atraso que se possa verificar 

no trabalho de sinalização prende-se também com o facto de as condições climatéricas não o possibilitarem. Quanto 

à estrada das Matas, só não está ainda feita por ter avariado a pavimentadora, que depois irá executar serviços na 

Praça da Corredoura e no Centro da Vila. Quanto à Avenida João Grave, afirmou que só será alcatroada após obras 

de saneamento e de drenagem de águas. O projecto está na fase de apreciação de propostas, pelo que tem de se 

aguardar. Quanto às casas em ruínas, reconheceu a falha, sendo que a Comissão de Segurança não tem funcionado 

tão bem na vila. Quanto aos pontões, quer do Lombomeão, quer do Ervedal, obrigam, pela sua envergadura, a um 

concurso, já que envolvem custos elevados e trabalhos difíceis. Além do mais, a responsabilidade cabe à DRAOTC, 

mas devido às dificuldades financeiras desta instituição, a Câmara avançará com o projecto. Será no entanto 

realizada uma acção provisória. Quanto aos cães vadios, referiu que continuam a acontecer muitos abandonos. A 

construção do canil de Ílhavo permitiu a realização de um acordo com esta autarquia, no sentido de acolher os 

animais capturados no concelho de Vagos. No que respeita aos automóveis, terá de se realizar um inventário, para o 

qual pediu a colaboração do senhor deputado Jorge Luís Oliveira, sendo que muitos não são efectivamente 

abandonados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques interveio de seguida, para dar a conhecer que o executivo deve reforçar 

o aviso que a sua Junta já fez, à empresa Ernesto, Alves e Pinto, Limitada, por ter vários montes de tapete sem a 

devida sinalização, o que já originou acidentes de viação. Pediu também que fosse solucionada a questão do pontão 

de Rines, que prejudica alguns moradores, incluindo crianças que têm de se deslocar para apanhar autocarros 

escolares. Sobre a abertura de valas, afirmou que não há má vontade e esclareceu que a sua equipa da Junta já no 

mandato anterior se dirigiu aos serviços competentes, no caso os serviços do Ministério do Ambiente e da 

Agricultura em Aveiro e em Coimbra, onde foi informada que a Junta não podia efectuar a abertura de valas. Além 



disso, muitas vezes são as construções efectuadas que dificultam a passagem das águas, pelo que nesses casos a 

responsabilidade é dos particulares. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a empresa referida, Ernesto, Alves e Pinto, Limitada, tem tido 

alguns desleixos nas obras em Santa Catarina e Fonte de Angeão, apesar do acompanhamento por parte dos serviços 

da Câmara. Existe uma caução, mas como o mais importante é evitar os acidentes, a Câmara vai insistir. Quanto ao 

pontão de Rines, afirmou que a Câmara aguarda pela atribuição de dinheiros do fundo das intempéries, uma vez que 

os serviços camarários verificaram existir condições mínimas de segurança. No entanto essas obras também são da 

responsabilidade da DRAOTC, o que dificulta a sua execução. Quanto às inundações, a sua intensidade deveu-se 

também ao facto de ter vindo muita água do concelho de Cantanhede, que abriu as suas valas devido a situações de 

emergência, sem no entanto ter avisado a Câmara de Vagos. --------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques apelou para que fosse colocada iluminação em determinados locais da 

sua freguesia. Apelou também a que fossem reparados alguns pontões na sua freguesia. Sobre as obras de 

abastecimento de água, considerou lamentável que a empresa que efectua essas obras não coloque o alcatrão devido, 

o que tem originado acidentes. Questionou ainda sobre o ponto da situação do PDM. Acerca do Posto Médico, 

afirmou não concordar com o ponto de vista do senhor deputado Silvério Rua e referiu que o projecto inicial 

contemplava um quartel de bombeiros, mas que há locais no edifício que podem servir como abrigo. Finalmente, 

questionou sobre algumas obras de alcatroamento feitas em Sanchequias, aparentemente em locais privados de 

estabelecimentos comerciais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara, acerca da iluminação, informou que a Câmara já reuniu com os 

responsáveis da EDP e efectuou os pedidos indicados pelas Juntas de Freguesia. Recordou no entanto que as 

substituições de lâmpadas podem ser feitas directamente aos serviços da EDP. Quanto aos pontões, remeteu a 

resposta para intervenções anteriormente feitas na Assembleia. Relativamente às estradas, reafirmou que serão 

alcatroadas ao abrigo do QCA III, mas que as condições climatéricas não o têm permitido. Quanto ao PDM, 

recordou que foi solicitado às Juntas que indicassem as suas pretensões de ruas a incluir em perímetro urbano. Essas 

pretensões foram remetidas à Comissão Técnica de Acompanhamento e, na sua maioria, foram contempladas. O 

processo de revisão é público e todos não só podem como devem acompanhá-lo. Afirmou ainda esperar que nos 

inícios de Março o processo esteja a ser apreciado na Comissão Técnica de Acompanhamento e nas entidades mais 

importantes, como a RAN e a REN. O próprio regulamento foi corrigido e entregue pelo senhor Presidente da 

Câmara, para não atrasar mais o processo. As plantas e a fundamentação técnica estão executadas, pelo que após a 

última apreciação na Câmara poderá o PDM ser enviado para os organismos competentes. Relativamente ao Posto 

Médico, concordou com as afirmações do senhor deputado Orlando Marques e quanto aos arranjos a particulares, 

afirmou que os serviços da Câmara não o fizeram. Fez-se sim, enquadrado no projecto de beneficiação da estrada 

Rines/Santo André, um alcatroamento num espaço que era privado e foi cedido para espaço público. ------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Numa segunda ronda, para solicitar esclarecimentos sobre assuntos já abordados, interveio o senhor 

deputado António Nunes, dizendo ao senhor deputado Fernando Capela que se diz para não se olhar para o passado 

do PSD, também deve deixar de olhar para o passado do CDS-PP. Afirmou que é do passado que se faz história e 

que o PSD do passado deixou uma ferida tão grande que nem o anterior Presidente a conseguiu curar. Quanto às 

palavras da Dr.ª Dina Ribeiro, afirmou que quem falou primeiro foi o PSD. Disse ainda que depois se verá quem 



tem o espelho mais negro do passado e que já neste mandato o PSD fez grandes erros na sua freguesia, como no 

caso de um caminho entre Rio Tinto e Santa Catarina. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso alertou a Câmara para problemas no pontão que liga Rio Tinto a Tabuaço 

e para a acumulação de águas num baixio de Ouca. Questionou também sobre a inexistência de um lugar de 

estacionamento para pessoas com deficiência junto da Papelaria Oliveira, afirmando que além disso esses lugares 

deviam ter tempo de estacionamento limitado. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Amaral questionou sobre alterações na legislação em matéria do ambiente, se 

vão favorecer ou prejudicar o concelho. Afirmou ainda que não se envolvia nas políticas do passado, desejando 

somente coisas para o futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela, no seguimento das palavras do senhor deputado António Nunes, 

recordou que reconhecia o direito à crítica por parte da Dr.ª Dina Ribeiro. Recordou ainda que afirmou que, das 

pessoas que compõem o actual executivo do PSD, nenhuma pertence ao passado. ----------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o caminho referido pelo senhor deputado António Nunes não 

foi feito pela Câmara mas que, em termos técnicos, ele se encontra bem feito. Quanto ao pontão entre Rio Tinto e 

Tabuaço, recordou a intervenção anterior e informou que um dos proprietários confinantes ao pontão tem deslocado 

terras que obstruem a normal passagem das águas. O problema de acumulação de águas no cruzamento da estrada 

333-1 será resolvido com o início das obras, uma vez que o projecto contempla uma rede de drenagem. Quanto ao 

estacionamento para deficientes, ele vai ser criado, embora provisoriamente. A questão do tempo limitado não se 

justifica, pois a máquina é dispendiosa e não será rentável num espaço com tão poucos lugares. Além do mais, com 

as obras no espaço da biblioteca, aquele espaço será disponibilizado para os táxis. Quanto ao programa Finisterra, 

na área do ambiente, parte da decisão do Ministério do Ambiente de ser a única entidade licenciadora de 

construções na orla costeira. 

----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia questionou os senhores deputados sobre se já conheciam o conteúdo da 

comunicação escrita do senhor Presidente da Câmara, no sentido de este poder transmitir apenas resumidamente 

essa comunicação. Dado o assentimento da Assembleia, o senhor Presidente assim procedeu, relativamente ao 

período de vinte e quatro de Dezembro a vinte e cinco de Fevereiro e sobre a situação financeira da Câmara à data 

de vinte e um de Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, o senhor deputado António Nunes chamou a atenção para o facto de não terem sido 

referidos todos os proprietários que doaram terrenos, bem como para a situação de um dos terrenos em causa 

pertencer a um munícipe que sofre de deficiências e de que o senhor deputado é representante. O terreno foi assim 

ocupado sem o consentimento de todos os proprietários. Lembrou que o procuraram mas, não o tendo encontrado, 

iniciaram na mesma a ocupação do terreno. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que os nomes indicados na sua comunicação escrita correspondem 

aos proprietários que cederam gratuitamente os terrenos, tendo os outros vendido, ainda que a um preço simbólico. 

De seguida reconheceu o lapso, que aconteceu pelo facto de o comproprietário do terreno não ter referido a situação 

de compropriedade. E disse ainda lamentar que o senhor deputado, como representante do outro comproprietário, 

não se ter dirigido directamente ao Presidente da Câmara, no próprio dia em que se iniciou a ocupação do terreno. 



Por isso indicou duas formas de solucionar o problema, que passa ou pela apresentação de uma proposta de venda 

do terreno ou pelo embargo da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou não ser contra o engrandecimento da freguesia mas que alertou 

para o facto de ser representante de um comproprietário. E afirmou que o senhor vereador Jorge Simões procurou 

encontrá-lo durante o fim-de-semana. Mas que, na segunda-feira, tendo passado junto das obras em causa, não lhe 

disse nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara reconheceu razões ao senhor deputado para estar magoado, mas reconheceu 

também que situações semelhantes já ocorreram, devido às dificuldades de reconhecer todos os comproprietários. 

Mas nestes casos as pessoas contactam a Câmara de forma a resolver a situação. ----------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno perguntou em que situação se encontra a Comissão de Melhoramentos 

dos Moinhos de Vento de Santo André de Vagos, uma vez que lhes foi efectuado um pagamento. Recordou que no 

entanto foram os serviços da sua Junta de Freguesia a limpar os terrenos envolventes. ----------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a senhora Presidente da Junta de Santo André fez bem em 

limpar esse espaço mas que o pagamento correspondeu a dívidas que a referida Comissão tinha respeitantes a 

trabalhos prestados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado José Luís Santos perguntou de quem era a responsabilidade de publicitar as actuações de 

teatro., para evitar que se repitam os lapsos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que, naquele caso particular, a responsabilidade era do grupo “O 

Fantástico” e dos Agrupamentos de Escolas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Orlando Marques questionou, acerca da rubrica de adjudicação de elaboração de 

projectos de “Execução de Drenagem de Águas Residuais, se as Juntas podiam intervir no processo. ------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que foi feito um concurso limitado e que os projectos já estão em 

execução. Informou ainda que quando a empresa apresentar o estudo prévio será consultada a Junta de Freguesia. – 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira perguntou se a Câmara iria mesmo assumir a organização das festas 

da Vila de Vagos, dando-lhes o carácter e a dignidade de festas do concelho e aproveitando o dia para, por exemplo, 

entregar distinções honoríficas. E neste âmbito lembrou a figura do senhor Dr. Frederico de Moura. De seguida, 

referiu-se ao parecer do jurista da Câmara sobre a reposição de metade dos vencimentos auferidos por parte do 

anterior Presidente da Câmara, bem como a reposição de verbas respeitantes ao pagamento de honorários a 

advogados. Afirmou que o parecer deve ser remetido à Assembleia na íntegra, tendo solicitado ao senhor Presidente 

da Assembleia que integrasse a sua discussão na ordem de trabalhos da próxima Sessão da Assembleia Municipal. --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que as festas da Vila de Vagos estão a ser preparadas pela 

Comissão de Festas, com a colaboração da Câmara. Quanto à homenagem ao senhor Dr. Frederico de Moura, 

referiu que lhe foi atribuída, a título póstumo, a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro e considerou ser a altura 

das festas da Vila uma boa ocasião. Quanto ao parecer do jurista da Câmara, esclareceu que existe um processo de 

inquérito a decorrer na Polícia Judiciária de Aveiro, resultante de uma queixa apresentada, em Agosto de 2001, pela 

Comissão Política Concelhia do PSD e participada por terceiros que não inclui nenhum dos membros do executivo. 

Resultou daí que o anterior Presidente da Câmara foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público, tendo 

prestado declarações. Entretanto o senhor deputado Jorge Luís Oliveira questionou a Câmara sobre o regime 

remuneratório do anterior Presidente, tendo o actual Presidente da Câmara dado a sua opinião pessoal. Mas para que 



não fosse essa a opinião geral, e para questões processuais, foi pedido o parecer em causa. Quanto ao que foi 

remetido à Assembleia, respeita àquilo que são as suas competências, não tendo sido omitido nada, pois uma 

possível decisão sobre reposição de verbas cabe ao Tribunal de Contas. O que foi retirado respeita a pareceres sobre 

verbas destinadas a pagamentos de honorários a advogados, após os quais a Câmara deliberou solicitar a devolução 

dessas verbas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia afirmou não assegurar que a Mesa traga o assunto à discussão na 

próxima Sessão, uma vez que os esclarecimentos do senhor Presidente da Câmara informam que a decisão ainda 

não transitou em julgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia disse que o Regulamento é muito importante, mas que contém vários 

aspectos que devem ser aperfeiçoados na especialidade. Informou que sobre o assunto já tinha trocado impressões 

com o senhor Presidente da Câmara. Concluindo, acrescentou que, em sua opinião, o documento poderia desde já 

ser aprovado na generalidade e, quanto à especialidade, a fim de melhorar o texto, seria importante constituir uma 

Comissão presidida pelo senhor Presidente da Câmara e da qual fizessem parte um representante de cada um dos 

grupos municipais. A Assembleia aprovou por unanimidade esta proposta. ------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido chamou a atenção para a existência de determinadas gralhas 

ortográficas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela considerou positivo o Regulamento, que no entanto pode ser 

melhorado, Concordou ainda com a nomeação da referida Comissão. ------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa considerou importante a aprovação de um regulamento, pois estão em 

causas dinheiros públicos. Manifestou-se também de acordo com a proposta feita pelo senhor Presidente da Mesa. -  

-------- Por indicação dos Grupos Municipais, ficou a Comissão constituída da seguinte forma: pelo PSD, o senhor 

deputado Joaquim Plácido; pelo CDS-PP, a senhora deputada Luísa Costa; pelo PS, o senhor deputado Jorge Luís 

Oliveira. A Comissão será presidida pelo senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 

-------- Colocado à votação, o Regulamento de Atribuição de Subsídios foi aprovado por unanimidade. --------------- 

-------- PONTO TRÊS – MENÇÕES DE MÉRITO EXCEPCIONAL – RATIFICAÇÃO. -------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia teceu breves considerações sobre a forma de votação e os boletins de 

votos elaborados pela Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que os funcionários foram indicados para as referidas menções por 

reunirem os requisitos indicados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa desejou saber quais os critérios usados para a atribuição das menções. ------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara indicou que a primeira condição foi que esses funcionários fossem indicados 

pelos seus superiores hierárquicos, que directamente lidam com eles. De seguida indicou os seguintes critérios: brio, 

zelo, desempenho, diligência, assiduidade e profissionalismo com que exerceram e exercem as suas funções. Não 

foi assim uma indicação política. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após a realização do escrutínio secreto, foram apurados os seguintes resultados: Sr. Dr. Luís Nuno 

Rodrigues Fernandes André, vinte e um votos a favor, dois votos contra, um voto em branco e seis abstenções 

expressas; Sr.ª. Dr.ª Maria de Lurdes Almeida Santos Cartaxo, vinte e seis votos a favor, um voto contra, zero votos 

em branco e três abstenções expressas; Sr.ª Maria Teresa da Conceição Franco de Almeida Mariano, dezassete votos 



a favor, quatro votos contra, um voto em branco e oito abstenções expressas; Sr. Carlos Alberto Lopo Bernardo, 

dezanove votos a favor, três votos contra, zero votos em branco e oito abstenções expressas; Sr. Carlos Alberto 

Gravato, dezanove votos a favor, dois votos contra, um voto em branco e oito abstenções expressas; Sr.ª Eng.ª Ana 

Cláudia Vilão da Silva, dezanove votos a favor, três votos contra, um voto em branco e sete abstenções expressas; 

Sr. Dr. Pedro Manuel Martins Mansa Samagaio, catorze votos a favor, nove votos contra, um voto em branco e seis 

abstenções expressas; Sr.ª Eng.ª Guida Maria Diogo Caniceiro, dezanove votos a favor, dois votos contra, um voto 

em branco e oito abstenções expressas; Sr. Mário Dinis Ferreira dos Santos, vinte e um votos a favor, dois votos 

contra, um voto em branco e seis abstenções expressas; Sr. Amílcar de Oliveira Raimundo, dezoito votos a favor, 

oito votos contra, zero votos em branco e quatro abstenções expressas. --------------------------- 

-------- Assim, todas as menções de mérito excepcional foram ratificadas por maioria. ----------------------------------- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia leu um requerimento entregue pelo Grupo Municipal do PSD 

no sentido de dar por concluída a sessão, ficando o quarto ponto adiado, devido ao adiantado da hora. 

-------- Após breve discussão, acordou-se por unanimidade interromper os trabalhos, marcando-se uma nova reunião 

para dia sete de Março, à mesma hora e no mesmo local. ------------------------------------------------------------ 

-------- E, nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

acta, que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa. ---------------------------------------------------- 

 


