
ACTA Nº 3 

Acta da Sessão Ordinária do dia 26 de Fevereiro de 2010 

-------- Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor 

Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora 

Maria da Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão a senhora deputada Susana Maria Ferreira 

Gravato e o senhor deputado Manuel Bogalho tendo este sido substituído pelo senhor Manuel Nogueira. -------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Albina Rocha, Marco Domingues, Cláudia Oliveira e Dina Ribeiro. -------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da correspondência recebida e expedida, no período 

entre 27 de Novembro de 2009 e 26 de Fevereiro de 2010. --------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia aproveitou para informar que já tinham tomado posse os membros eleitos 

na última Sessão da Assembleia, para a Assembleia Intermunicipal, solicitando que no período antes da ordem do 

dia, pelo menos um deputado de cada grupo municipal pudesse dizer alguma coisa sobre essa questão. ---------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou á discussão e a votação a acta referente á Sessão de 27 de 

Novembro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Catarina Nunes de Oliveira apresentou á mesa duas propostas de correcções á acta. ------

-------- O senhor Presidente da Assembleia após leitura das propostas de correcção e não havendo ninguém que se 

oponha, informou que tinham sido aceites as alterações. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Após a votação, a acta da Sessão de 27 de Novembro de 2009 foi aprovada com uma abstenção. ---------------   

-----------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia lembrou que no período antes da ordem do dia a mesa só iria aceitar 

inscrições no início do ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido, em nome do grupo municipal do PSD, solicitou á mesa um minuto de 

silêncio pelas vítimas da catástrofe da Ilha da Madeira. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo sido aceite por toda a Assembleia Municipal, foi realizado um minuto de silêncio. ------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido continuou a sua intervenção informando a Assembleia do que se tinha 

passado de na reunião da CIRA de 20 de Janeiro. Aproveitando para divulgar que no dia 20 de Março iria ter lugar 

uma acção cívica denominada de “Limpar Vagos” que se encontrava no âmbito do movimento “Limpar Portugal” 

que tinha como objectivo a recolha de lixo de lixeiras que se encontravam escondidas, apelou a todos os elementos 

da Assembleia Municipal, inclusive ao executivo, para participarem nesta acção. Dando os parabéns ao jornal 

“OPonto” pela sua edição número 200 considerou que era um jornal de qualidade e que prestava um bom serviço ao 

concelho de Vagos. Chamou atenção para a necessidade dos funcionários dos serviços operacionais da Câmara 

Municipal quando se encontrassem em trabalho externo, tivessem um uniforme que os identificasse, alertando ainda 

para a questão da falta de segurança no trabalho, dando exemplo do que tinha presenciado na praia da Vagueira. 

Relembrando o que tinha vindo a dizer, desde 2001, acerca da requalificação das ETAR’s da Vagueira e lembrando 

que tinha alertado, apenas na ultima Sessão da Assembleia Municipal sobre a hipótese de se estar a montar uma 

estrutura para subir as bombas nas ETAR´s que o estava a incomodar, revelou alguma estranheza que sobre a 

estação que tinha falado apenas na última Sessão, tivesse sido feito apenas numa semana e que as outras ETAR´s 



sobre as quais tinha vindo a falar durante anos estavam exactamente na mesma. Sugeriu á Câmara Municipal que 

enviasse os técnicos á ponte da Vagueira, para que estes pudessem observar as juntas de dilatação e os varandins 

pois achava que apresentavam riscos de colapso. Por fim, alertou novamente para os problemas de segurança na 

Gafanha da Boa Hora, para os problemas dos contentores do lixo que andavam livremente pelas estradas por causa 

do vento e voltou a referir a importância da colocação de placares de divulgação dos eventos que iam decorrendo 

por todo o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Rogério Simões relativamente a Assembleia da CIRA subscreveu o que tinha sido dito 

pelo deputado Joaquim Plácido. Questionou o Presidente da Assembleia sobre qual a perspectiva temporal de poder 

contar com os meios audiovisuais nas Assembleia Municipais. Por fim sugeriu e considerou importante que os 

membros da Assembleia Municipal possuíssem um documento que os identificasse. --------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira sublinhando o gesto simbólico, do minuto de silêncio pelas vítimas da 

tragédia que tinha acontecido na Ilha da Madeira, solicitou á mesa que se fizesse um voto de pesar lamentando o que 

tinha sucedido e transmitindo a solidariedade e o abraço fraterno desta Assembleia Municipal às Assembleias 

Municipais dos concelhos mais afectados pelo temporal. Fazendo referência a um texto escrito pelo senhor Manuel 

Catarino e publicado num jornal regional, que invocava a retirada dos membros do movimento Vagos Primeiro na 

última Sessão quando se tinha discutido a venda dos lotes de terreno no plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora, 

declarou que as tomadas de posição dos elementos do Movimento Vagos Primeiro eram legítimas e que não 

mereciam o tipo de crítica que estava presente nesse texto. Deu os parabéns ao jornal “O Ponto” pelas suas 200 

edições e á banda vaguense pelos seus 150 anos. Agradeceu o empenho de todos, em especial o responsável do 

concelho Vagos pelo movimento cívico “ Limpar Portugal”, mas não deixou de afirmar que era importante ter este 

tipo de iniciativas mas mais importante ainda, seria limpar Vagos primeiro e manter Vagos limpo. Questionou o 

Presidente do Executivo sobre quais os actos cometidos pelos Secretários dos gabinetes dos vereadores a meio 

tempo que o levaram a exonerá-los em Janeiro de 2010, quando tinham sido nomeados em Novembro de 2009, 

conforme as respectivas publicações em Diário da Republica. -----------------------------------------------------------------  

------- O senhor deputado Paulo Alexandre Santos reconhecendo que o Natal já ia um pouco longe não quis deixar 

de salientar as iniciativas das escolas, realçando a exposição das árvores de natal. Chamou a atenção para as 

péssimas condições de pavimento do estradão que ligava Lomba ao Areão e aproveitou para avisar que os varandins 

da ponte do Areão também não estavam nas melhores condições. Sobre uma notícia que tinha saído no Diário de 

Aveiro acerca do terreno adquirido na freguesia da Santa António para depósito de lixo, apenas lamentou a 

quantidade de lixeiras que se encontravam pelos pinhais privados na freguesia, afirmando que era de louvar a 

iniciativa de adquirir um terreno para juntar e controlar o lixo, esperando que a quantidade das lixeiras espalhadas 

pela freguesia e pelo concelho pudessem diminuir com estas decisões. ------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado André Pinho voltou a realçar o mau estado do estradão de Calvão, reconhecendo que o 

arranjo deste não era da competência da Câmara Municipal, mas que cabia á Câmara fazer um pressing á entidade 

competente para que tomasse medidas. Alertou ainda para o mau estado da estrada que ligava o Areão à Vagueira.---  

------- O senhor Presidente da Câmara respondendo as preocupações apresentadas pelo senhor deputado Joaquim 

Plácido afirmou, no que dizia respeito ao uso de uniforme de trabalho que este já existia parcialmente, em relação á 

segurança no trabalho disse que concordava com as preocupações e revelou que a câmara municipal iria estar mais 

atenta. Relativamente á requalificação das estações elevatórias afirmou que iria aguardar pela integração completa 

no sistema e só depois tentar falar com a entidade gestora para tratar desse assunto. Em relação á ponte da Vagueira 



informou que tinham sido efectuadas algumas vistorias a várias pontes e pontões do concelho de Vagos, revelando 

que após essas vistorias o que era de fácil reparação foi fácil e rapidamente reparado e as intervenções que não eram 

tão fáceis, mas não apresentavam riscos, tinham sido adiadas, revelando ainda que a empresa que tinha sido 

contratada pela Câmara Municipal não se encontrava de momento disponível, pois tinha sido convocada para ir para 

a Ilha da Madeira. Quando essa empresa chegasse para refazer ou confirmar os relatórios e projectos efectuados nas 

primeiras vistorias iria ser preparado o lançamento do concurso para reparação da ponte da Vagueira, da ponte do 

Areão, da ponte da Fareja, da ponte sobre o Rio Boco, do pontão da estrada Vagos -Vagueira e do pontão do 

Cardais. Relativamente à segurança na Gafanha da Boa Hora afirmou que a Câmara Municipal iria voltar a alertar a 

GNR para o aumento e reforço das medidas de segurança. Quanto aos contentores informou que estava já a ser 

tratada uma solução definitiva. Assumindo algumas falhas na divulgação de alguns eventos, justificou essas falhas 

pelo facto dos gabinetes que irão assegurar no futuro essas questões ainda não terem sido constituídos. 

Relativamente á identificação dos elementos da Assembleia Municipal informou que estava a ser tratada, mas 

afirmou que apesar da identificação todas as pessoas que fossem estranhas ao edifício da Câmara Municipal teriam 

de informar o segurança sobre qual o motivo da sua visita. Em relação às nomeações e às exonerações referidas, 

prendiam-se com a reorganização dos gabinetes, informando que haveria uma solução definitiva talvez no mês de 

Março. Quanto ao arranjo dos estradões este competia a Autoridade Florestal Nacional. Revelou que assim que as 

condições atmosféricas acalmassem seriam reparados os troços das estradas municipais que estivessem em mau 

estado------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

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

MUNICIPAL, NOS TERMOS DA ALINEA e) DO PONTO 1 do ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para apresentação do 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a informação financeira á data de vinte e dois 

de Novembro de dois mil e nove e a actividade municipal no período compreendido entre vinte e sete de Novembro 

de dois mil e nove e vinte seis de Fevereiro de dois mil e dez. ----------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerou que a aquisição, por parte da Câmara, de terrenos para 

instalação de aterros e outros lixos o deixavam com algum receio de se estarem a criar novas lixeiras sem o devido 

tratamento do lixo, voltando assim ao antigamente. Relativamente á colocação de uma rede a volta do campo de 

futebol do Vaguense, questionou se existia mesmo campo de futebol do vaguense, ou se o campo era do município. 

Interrogou o executivo sobre se o nome Quinta do Egas estava correcto, pois sempre tinha conhecido aquele local 

como Quinta do Ega. Por fim e sobre as aquisições de serviços afirmou que estas vieram a admitir que o anterior 

Executivo tinha andado mal, pois tinha feito há bem pouco tempo uma reestruturação dos serviços e um 

regulamento interno, tendo criado vagas para lugares chefes de divisão e reestruturando o quadro de pessoal e que 

agora em vez de se contratar pessoas para essas vagas se estavam a contratar serviços externos para efectuar o 

trabalho que competia a alguns chefes de divisão, dando o exemplo da aquisição de serviços de coordenação nos 

serviços operacionais, sem poder hierárquico ou disciplinar sobre os coordenados, quando existe, na hierarquia, um 

chefe de divisão, concluiu considerando que era bem melhor que a Câmara Municipal abrisse concursos e ocupasse 

os lugares vagos, tanto a nível dos chefes de divisão como de outros lugares. -----------------------------------------------  



------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o campo não era do FC Vaguense mas sim do município e que 

já o anterior estádio era municipal, sendo apenas um força de expressão o que aparecia escrito, pois eram as escolas 

do FC Vaguense que o estavam a utilizar. Quanto ás lixeiras informou que tinha solicitado a todos os presidentes de 

Junta para arranjarem um terreno com cerca de 1000 m2 para impermeabilizar e vedar de modo a receber de forma 

controlada os resíduos sólidos urbanos volumosos, para posterior recolha por parte do serviços municipais, não se 

tratando esta questão, de criar novas lixeiras. Relativamente á aquisição de serviços afirmou que a questão não se 

tratava com o regulamento interno ou com o organograma da Câmara Municipal, tratava-se sim de aquisição de 

serviços que eram necessários, que já existiam a funcionar e que era preciso manter, revelando que o pormenor de 

ter sido feita a aquisição de serviços para coordenar os serviços operativos era tão só para articulação entre o 

presidente da câmara e o chefe de divisão e alguns serviços que estavam autonomizados, pois na estrutura dos 

serviços operativos para dividir grupos com tarefas específicas seria mais fácil que uma pessoa só pudesse fazer a 

coordenação/fiscalização entre as várias equipas, não estando em causa o trabalho do chefe de divisão dos serviços 

operativos. Sobre a oportunidade de abertura dos concursos de pessoal informou que era preciso esperar pela nova 

lei do orçamento de Estado, pois não se sabia se esta iria permitir ou não o lançamento de concursos de pessoal. -----  

-------- PONTO DOIS – APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. -------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia informou que de acordo com o que estava combinado, tinha promovido 

uma reunião com os porta-vozes das duas bancadas presentes na Assembleia para se discutir as alterações ao 

regimento, onde também esteve presente o 1ª secretário da mesa, o senhor Manuel Manangão. ------------------------  

-------- O senhor deputado Rogério Simões afirmou que na referida reunião tinham sido apontadas 3 ou 4 situações 

onde os dois porta-vozes tinham inicialmente chegado a um entendimento, e que após uma reunião interna do grupo 

municipal Vagos Primeiro este tinha efectuado alguns ajustamentos mas nada de relevante, remetendo para o 

deputado Joaquim Plácido a leitura da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido leu as propostas de alteração ao regimento, revelando que a única 

questão que tinha suscitado mais dúvidas era se havia necessidade de alterar o artigo 41º, acerca do que era 

considerado 2/3 de cada reunião, tendo ficado decidido deixar como estava pois era complicado de identificar o que 

eram 2/3 de uma reunião/sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira considerando que era pacífico o artigo que dizia que os membros 

deviam anunciar quando se ausentavam definitivamente da Assembleia, considerou que deveria ficar escrito no 

regimento que os membros deviam anunciar quando se ausentem, conscientemente, de forma definitiva. Sobre o 

artigo 49º referiu que tinha algumas dúvidas, afirmando que instalação de uma comissão poderia acontecer 

imediatamente a seguir á sessão de Assembleia Municipal onde tinha sido constituída, considerando que não era uma 

obrigação que se devia impor ao Presidente da Assembleia presidir á primeira reunião dessa comissão, justificando 

que se houvesse mais que uma comissão que quisesse começar a trabalhar no mesmo dia, o Presidente da mesa não 

poderia estar a presidir a todas ao mesmo tempo, dando o exemplo do que se passava na Assembleia da Republica. -- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido informou que tinha visto todos os regimentos das Assembleias 

Municipais do distrito de Aveiro e que em todos eles a primeira reunião das comissões era liderada pelo Presidente 

da Assembleia, tendo ficado com a ideia que o Presidente da Assembleia presidia á primeira reunião apenas para dar 

posse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que na realidade, o que Presidentes das Assembleia faziam 



não era liderar a primeira reunião, mas sim instalar a comissão, pois liderar a reunião implicava que estivesse 

presente na reunião o tempo todo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que o artigo tinha sido negociado e não se tratava de uma cópia 

do outro regimentos mas para dar cumprimento á legislação em vigor, considerou que a proposta do regimento 

deveria ir a votação tal e qual como estava. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Rogério Simões propôs que o texto fosse modificado para “ presidir á instalação das 

comissões” justificando que a maioria das comissões não iria ter o Presidente da Assembleia como Presidente. ------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido aceitou a alteração de texto proposta pelo deputado Rogério Simões. ----- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o regimento da Assembleia Municipal, com a 

alterações propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovado por unanimidade o regimento da Assembleia Municipal. ---------------------- 

-------- PONTO TRÊS – EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA EM OUCA – INARCE, Exploração de Argilas S.A. 

– RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------------- 

----------O senhor deputado Joaquim Plácido revelou que o grupo municipal do PSD iria votar contra o pedido de 

reconhecimento de interesse público municipal justificando tal facto porque segundo o estudo de impacte ambiental 

existiam impactes negativos sustentáveis, não estando salvaguardados os recursos hídricos, as infra-estruturas 

existentes e a qualidade do ar. Continuou afirmando que estes, eram motivos suficientes para que o grupo municipal 

do PSD votasse desfavoravelmente o reconhecimento do interesse público municipal, segundo o enquadramento do 

projecto apresentado. O grupo municipal do PSD apresentou à mesa, uma proposta de deliberação para este ponto, 

que se encontra apensa á acta, e que consistia em “ O Grupo Municipal do PSD reconhece que o PDM de Vagos 

prevê para o referido local a exploração de inertes, por este facto propõe para deliberação desta Assembleia 

Municipal que a Câmara Municipal de Vagos notifique o proponente da proposta, Inarce Exploração de argila, S.A., 

que esta Assembleia Municipal está disposta a reapreciar uma proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal para referida “pedreira de Ouca” se o enquadramento do projecto for reformulado, de acordo com os 

pontos que se seguem. 1- Afectação faseada em parcelas de REN, de menor dimensão, para a exploração; 2- 

Diminuição da profundidade de exploração prevista para menos de 10 metros; 3- Face à contiguidade da propriedade 

afecta ao mesmo requerente, deverá ser assegurada a circulação dos veículos dentro do perímetro da mesma; 4 – 

Garantir uma faixa de 100 metros não sujeita a exploração, ao limite administrativo de Vagos/Oliveira do Bairro, 

conforme carta administrativa oficial de Portugal; 5- Após o encerramento da pedreira e respectivo cumprimento do 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, atendendo a importância dos recursos hídricos e tendo em conta o 

risco da gestão privada dos mesmos, deverá a propriedade ser cedida á Câmara Municipal de Vagos a área afecta à 

mesma, para efeitos de integração na estrutura ecológica municipal. Para o Grupo Municipal do PSD, com os pontos 

atrás inscritos no enquadramento do projecto, considera que estarão garantidas significativas condições para uma 

diminuição significativa dos impactes negativos associados a esta exploração.”---------------------------------------------- 

---------O senhor deputado Jorge Luís Oliveira declarou que á Assembleia Municipal competia aprovar ou não 

aprovar a atribuição do reconhecimento de interesse público Municipal ao projecto apresentado, e não o de dar 

pareceres ou indicar condicionantes. O grupo municipal Vagos Primeiro apresentou á mesa um requerimento que 

continha uma proposta de deliberação do ponto em questão, que se encontra apensa á acta e que consistia em “ O 

Grupo Municipal “Vagos Primeiro”, perante a proposta da Câmara Municipal de Vagos de não reconhecimento do 



interesse público Municipal ao projecto supra mencionado, propõe a votação imediata do não reconhecimento de 

interesse público municipal ao referido projecto.”---------------------------------------------------------------------------------  

--------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o requerimento apresentado pelo grupo municipal 

Vagos Primeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Realizada a votação, o requerimento apresentado pelo grupo municipal Vagos Primeiro foi recusado com 7 

votos a favor e 24 votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O senhor Presidente da Câmara referiu que o que estava em causa e o que deveria ser discutido, era uma 

proposta que já tinha sido enviada anteriormente da Câmara Municipal á Assembleia Municipal, que era a entidade 

competente para reconhecimento ou não do interesse público municipal. Afirmou que a Câmara Municipal para não 

andar a fazer perder tempo á entidade requerente e porque o PDM previa para aquele local espaços de exploração de 

inertes, tentou deixar-lhe a porta aberta, para que a entidade percebesse o que teria de fazer e em que condições é que 

o tinha de fazer para que a Câmara Municipal e provavelmente a Assembleia Municipal pudessem reformular ou 

ponderar a sua deliberação, sendo rejeitada na Sessão presente o reconhecimento de interesse público. Afirmando 

que se houvesse no futuro próximo uma nova proposta da entidade requerente e se esta viesse no sentido de 

concordar com as condições impostas, iria ser de novo enviada da Câmara Municipal á Assembleia Municipal para 

apreciação e aprovação ou não do reconhecimento do interesse público. Considerando que o receio demonstrado pelo 

grupo municipal Vagos Primeiro não fazia sentido. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por afirmar que não havia nenhum receio por parte do grupo 

municipal de Vagos Primeiro e explicou que as condicionantes apresentadas pelo PSD eram as condicionantes que a 

Câmara Municipal já tinha decidido, em sede de reunião do Executivo. Reforçou mais uma vez que a Assembleia 

Municipal era um órgão deliberativo e que lhe cabia apenas a competência de aprovar ou não a proposta enviada pela 

Câmara Municipal de reconhecimento do Interesse Público Municipal, por estar em causa a desafectação de uma 

área de REN. Não pondo em causa a vinda novamente á Assembleia Municipal da possível nova proposta da 

entidade, considerou que, se se aprovasse nesta Sessão da Assembleia Municipal a proposta apresentada pelo PSD 

com os pressupostos apresentados, se estaria a condicionar a própria Assembleia, ou seja, se fosse deliberado que se 

reconhecia o interesse público se cumpridas as condições exigidas, isso significava que se estaria de uma certa forma 

a condicionar as decisões de uma próxima Assembleia, que poderia ser constituída por novos elementos, que 

poderiam não pensar da mesma maneira que os que a constituíam actualmente. Afirmando que era necessário pensar 

no futuro, concluiu anunciando que o grupo municipal Vagos Primeiro iria votar contra a proposta apresentada pois 

considerava que não era necessária a colocação de condições na deliberação, para que os senhores da Pedreira 

soubessem o que fazer, pois tais condições já tinham sido decididas pela Câmara Municipal. -----------------------------  

--------- O senhor deputado André Pinho lendo um excerto da acta da reunião de câmara interrogou o executivo sobre 

se na empresa em questão haveria sócios do concelho de Vagos. ---------------------------------------------------------------  

--------- O senhor Presidente da Câmara dizendo que o futuro não era daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, afirmou 

que a empresa só tinha uma de duas coisas a fazer ou apresentava proposta ou não. Sobre os sócios da empresa 

informou que tinha conhecimento de pelo menos um sócio era do concelho de Vagos, o senhor Álvaro Rosa, que 

tinha sido já vereador da Câmara Municipal, desconhecendo se existiria mais algum. Repetindo que a questão que a 

Assembleia teria de responder era deliberar sobre se face á reformulação do projecto naquelas que eram as condições 

que tinham sido apresentadas pela Câmara Municipal, algum dia reconheceriam o interesse público para efeitos de 

extracção de inertes, lembrando que já tinha sido negado esse interesse público nesta Assembleia Municipal, 



considerou que estar sucessivamente a negar o reconhecimento publico municipal sem que se dissesse ao requerente 

quais são os termos em que o município ponderaria reconhecer esse interesse publico não fazia sentido. ---------------- 

--------- O senhor deputado Rogério Simões afirmando que a Assembleia iria sempre permitir a exploração de inertes 

nas áreas que estavam previstas no PDM, mas que não se devia sobrepor às normas legais do concelho. Dizendo que 

o grupo municipal Vagos Primeiro permitiria sempre essas extracções desde que estivessem estabelecidas 

condicionantes técnicas, não achando muito correcto, era que essas condicionantes técnicas fossem sugeridas pela 

Assembleia Municipal á Câmara Municipal, pois considerava que essa fase do processo se teria de passar ao nível da 

Câmara Municipal e da empresa proponente e que se estava assim a subverter o mecanismo normal. --------------------  

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido concordou que a Assembleia Municipal era um órgão deliberativo, mas 

que a questão que se colocava era o de não fechar a porta á empresa proponente e para que esta pudesse, respeitando 

as condições técnicas exigidas pelo PDM e mais algumas condições emergentes acauteladas pela Assembleia 

Municipal, obter o reconhecimento público municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que não se fecharia porta alguma se se votasse contra o 

reconhecimento do interesse público municipal, pois o que estava em causa era o projecto apresentado e não outro, 

considerando que não competia á Assembleia Municipal estar a dizer em que condições de seria de aprovar, pois esta 

questão poderia voltar á Assembleia Municipal quando esta fosse constituída por novos membros que não pensassem 

da mesma maneira que os que actualmente a constituem. ------------------------------------------------------------------------  

--------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta de deliberação apresentada pelo grupo 

municipal do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Realizada a votação, a proposta apresentada pelo grupo municipal do PSD foi aprovada com 24 votos a 

favor, 6 votos contra e 1 abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O grupo municipal Vagos Primeiro apresentou uma declaração de voto que se encontra anexo a esta acta. ----- 

-------- PONTO QUATRO – PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VAGUEIRA – BENFEITORIAS – 

CONSTITUIÇÃO DE ARBITRAGEM. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Primeiro Secretário, ausentou-se da sala durante a discussão deste ponto. --------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido, anunciou que o grupo municipal do PSD iria votar contra a proposta de 

constituição de um tribunal arbitral por considerar que não havia lugar ao pagamento de qualquer outra 

indemnização, para além da que tinha sido reconhecida pela auditoria externa, efectuada a pedido da Câmara 

Municipal de Vagos. O valor apurado nessa auditoria foi de 31.955,04€ e considerava todas as benfeitorias e 

imobilizações activas que a empresa José Arlindo – Parque de Campismo da Vagueira tinha realizado no período 

entre 1 Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2008. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que pessoalmente concordava com a proposta do PSD, até 

porque a Câmara teve de contratar uma empresa externa para analisar a valorimetria das benfeitorias e imobilizações 

em causa, parecendo-lhe que era perfeitamente razoável propor aquele pagamento ao senhor José Arlindo, mas 

reconhecendo que se iria manter um problema, a provável não-aceitação por parte do senhor José Arlindo do valor 

proposto, considerando que, perante isso, haveria duas maneiras de resolver este problema; ou o Tribunal Arbitral ou 

Tribunal Judicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que tinha havido uma decisão do Tribunal Judicial de 

Vagos que tinha condenado ambos intervenientes no processo, Município e senhor José Arlindo, face a uma conduta 

de má fé, a restituírem o que haviam prestado e o Município a indemnizar um conjunto de benfeitorias sendo 



determináveis 54 mil euros de benfeitorias e um não determinável conjunto de benfeitorias que constavam na 

decisão como estando na matéria de facto dado como provado, tendo a Juíza deixado para execução de sentença o 

valor dessas benfeitorias, o senhor José Arlindo tinha recorrido para o Tribunal da Relação de Coimbra, tendo este 

mantido os efeitos da decisão do Tribunal de Vagos, o senhor José Arlindo ainda tinha recorrido para o Supremo 

Tribunal de Justiça, sendo que a decisão tinha sido a mesma das anteriores, após este enquadramento o senhor 

Presidente passou a explicar todo o processo de negociação da Câmara Municipal com o senhor José Arlindo, 

afirmando que tinha chegado à conclusão que era quase impossível chegar a acordo extra judicial com o senhor José 

Arlindo, revelando que havia dois caminhos para a resolução desta questão: o caminho da arbitragem ou o caminho 

dos Tribunais Judiciais, explicando as diferenças que existiam entre eles. Afirmou que, independentemente do 

sentido da assembleia, não aceitaria que esta questão andasse de recurso em recurso porque se assim fosse não fazia 

sentido a opção pela arbitragem, e não aceitaria também que terminado este processo a seguir viesse logo outro 

revelando que o senhor José Arlindo já tinha feito sentir junto da Câmara Municipal, mais um processo relacionado 

com o incumprimento contratual relativamente aos 15 hectares localizados ao lado do parque de campismo. 

Revelando que a ideia de constituição da comissão de arbitragem tinha sido dele, mas que tinha como objectivo, de 

acabar de uma vez por todas, com todos os conflitos, mas que era obvio que a comissão seria constituída para a 

execução de sentença mas teria regras e o senhor José Arlindo teria de as aceitar, ou não. Concluindo afirmou que 

como o senhor José Arlindo já tinha anunciado que iria haver outro processo se calhar não era má ideia ser mais um 

processo nos Tribunais Judicias, chamando a atenção para o facto de que quando tinha sido pensada a proposta de 

constituição da comissão de arbitragem a Câmara Municipal ainda não tinha sido notificada pelo senhor José 

Arlindo de mais um eventual processo em Tribunal. -----------------------------------------------------------------------------

----- O senhor deputado Rui Neto afirmou que o município corria riscos quer na constituição do Tribunal Arbitral 

quer pelo recurso aos tribunais judiciais, caso o senhor José Arlindo viesse a intentar  a acção para receber o preço 

que a que dizia ter direito, de todo modo considerou que uma situação judicial era melhor pois iria dar um campo 

maior para uma contestação e para que o município se pudesse opor e elevar a discussão para uma forma mais 

abrangente e não tão vinculada em comparação com o Tribunal Arbitral. Em jeito de conclusão referiu que o ideal 

era conseguir um misto das duas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por afirmar que se estava num impasse relativamente a esta 

questão, compreendendo a posição do senhor Presidente da Câmara quando este dizia que queria arrumar, de uma 

vez por todas, com o assunto do Parque de campismo, pois também era esse o seu objectivo. Considerando que só 

havia uma maneira de resolver esta questão, afirmou que por vezes havia situações em que a Assembleia não devia 

contrariar o que a Câmara Municipal estava a pretender fazer porque senão estava a ficar nas mãos da Assembleia 

quase a gestão do município entendendo que isso não deveria acontecer. Revelou que tinha sido apanhado de 

surpresa pela revelação feita pelo Presidente da Câmara de mais um processo em tribunal, parecendo-lhe que depois 

disso a melhor solução era retirar o ponto da ordem dos trabalhos, amadurecer a ideia e pensar melhor no assunto, 

considerando que não se deveria votar a proposta apresentada pelo PSD de votar contra, porque a decisão inicial da 

Câmara era que houvesse arbitragem para acabar de uma vez com o assunto, e portanto era a melhor solução, e 

depois, se havia outros assuntos para tratar eram outros e não aqueles, mas se o Presidente da Câmara já tinha 

algumas dúvidas sobre se constituição da comissão de arbitragem era a melhor solução então era melhor voltar o 

assunto à Câmara e ser a própria Câmara a pensar melhor sobre a questão e a propor aquilo que entendesse propor á 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------- A senhora deputada Catarina Oliveira começou por concordar com a intervenção do deputado Rui Neto, no 

entanto considerava que a solução do Tribunal Arbitral era um boa solução desde que se tivesse algum cuidado com 

a escolha dos árbitros, considerando que sendo impossível o acordo, o Tribunal Arbitral era a melhor solução por ser 

mais breve do que os Tribunais Judiciais resolver a situação. Concluiu afirmando que era um bocado precipitado 

negar a constituição do Tribunal Arbitral. -----------------------------------------------------------------------------------------   

------- O senhor Presidente da Câmara lembrou que a Câmara teria sempre de indemnizar o senhor José Arlindo pois 

tinha transitado em julgado a decisão, ficando sempre o ónus da prova do lado do senhor José Arlindo. Chamou a 

atenção que quando tinha sido ponderada a constituição da comissão da arbitragem não existia a notificação do 

senhor José Arlindo para o incumprimento do contrato promessa, dizendo que ainda não se tinha chegado a acordo 

para a constituição da comissão da arbitragem já o senhor José Arlindo tinha direccionado para outra zona mais um 

processo judicial revelando que esse processo iria parar aos tribunais de certeza, porque a Câmara iria defender a 

nulidade do contrato. Concluindo afirmando que quando estava de boa fé e tinha proposto a constituição de um 

comissão arbitral para tentar resolver esta situação tinha sido apanhado por uma notificação que iria parar nos 

tribunais, considerando que neste momento era perfeitamente indiferente a constituição da comissão pois este 

problema só se iria resolver em Tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que tinha concordado com a constituição do Tribunal Arbitral 

porque queria resolver o problema do parque de campismo de uma vez por todas. Afirmando que se não fosse para 

aprovar a constituição da Arbitragem, na presente Sessão, era melhor dar tempo á Câmara Municipal para repensar o 

assunto e retirar o ponto da ordem de trabalhos, ficando para mais tarde a decisão de possibilidade da arbitragem. --- 

------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que havia uma deliberação tomada por parte da Câmara Municipal 

e que a tinha enviado á Assembleia Municipal, chamando a atenção para que se a Assembleia Municipal não 

deliberasse ficaria a Câmara com uma deliberação tomada porque não a poderia revogar, e não fazendo sentido que 

o senhor José Arlindo se pronunciasse se não houvesse autorização por parte da Assembleia á constituição da 

comissão arbitral, concluindo que se ficaria um pouco à nora. ----------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que a criação da comissão da arbitragem iria obrigar a que não 

houvesse recurso, assim anunciou mais uma vez que o grupo municipal do PSD não aceitaria a constituição da 

comissão de arbitragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta apresentada pelo PSD. -------------------------- 

------- Realizada a votação foi aprovada a proposta apresentada pelo grupo municipal do PSD com 23 votos a favor e 

7 abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor deputado Manuel Manangão tomou o seu lugar na Mesa da Assembleia. 

------- PONTO CINCO – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA 

F – APROVAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que o grupo municipal do PSD iria votar favoravelmente este 

ponto, por entender que a instalação deste novo sector empresarial iria valorizar em muito o concelho de Vagos. ----- 

-------- O senhor deputado Rogério Simões anunciou que o grupo municipal Vagos Primeiro iria votar 

favoravelmente a aprovação do plano de pormenor, pois a implementação deste iria trazer grande desenvolvimento a 

Vagos, apenas questionando aquilo que lhe parecia, na planta de implantação, ser uma mancha de habitação 

proposta e que se encontrava muito perto da Zona Industrial. ------------------------------------------------------------------  



-------- O senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a mancha de habitação referida pelo deputado 

Rogério Simões já se encontrava construída e que estava situada no concelho de Aveiro. --------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o “Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza - 

Parcela F”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza - Parcela F foi aprovado por 

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

-------- PONTO SEIS – MAIS VAGOS, Parques Empresariais – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 

121 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO. ------------------------------  

--------- O Presidente da Assembleia ausentou-se da sala no momento da discussão do ponto em questão ficando a 

presidir a Sessão neste ponto o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------

--------- O senhor Presidente da Câmara começou por lembrar que em tempos a Assembleia Municipal tinha 

autorizado a constituição de direito de superfície por trinta anos a troco de sessenta mil euros, tendo o concurso 

ficado deserto. Informou que a Mais Vagos tinha decidido, face ao objecto e natureza do lote, apresentar uma 

proposta a Câmara Municipal, tendo a Câmara deliberado que a compra se fizesse pelo mesmo valor que a 

Assembleia Municipal tinha autorizado. A Mais Vagos, em resposta à deliberação, notificou a Câmara que só estaria 

interessada no lote se o valor pedido fosse o preço fixado para o espaço industrial, que era de 8, 98 €/m2. Explicou 

que era entendimento da Câmara Municipal que tendo havido uma deliberação da Assembleia Municipal a aprovar a 

cedência do lote por um determinado valor era necessário que a Assembleia Municipal se pronunciasse sobre a 

autorização de alienação directa, do lote 121, à Mais Vagos pelo preço objecto proposto que se enquadrava no que 

estava previsto no regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. --------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou por anunciar o voto favorável, do grupo municipal do PSD, à 

alienação do lote 121, por entender que existiam condições no plano de pormenor que permitiam o tipo de instalação 

que era pretendido/proposto considerando que eram também uma mais-valia para o concelho. --------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por considerar que era conveniente ter mais algumas 

explicações sobre este ponto, justificando com o facto da Câmara Municipal ter deliberado no sentido de vender á 

Mais Vagos por 60 mil euros que era a base de licitação do concurso que tinha sido efectuado anteriormente e que 

era o valor para a qual estava autorizada a vender pela Assembleia Municipal, e que, agora queria reduzir este valor 

para menos de 1/3, e tendo em conta que se trata de uma actividade rentável a que se pretende instalar no lote,  

tratando-se a entidade Mais Vagos de uma empresa maioritariamente privada embora com capitais públicos, 

considerou que se deveria manter o preço dos 60 mil euros, lembrando mais uma vez que tinha sido esse o valor 

definido em Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que sem dúvidas preferiria que o valor a pagar fosse os sessenta mil 

euros, mas que a proposta concreta apresentado pela Mais Vagos era pelo preço fixado para a Zona Industrial da 

Vagos, e era esta a proposta que estava em discussão e que iria ser votada pela Assembleia. ------------------------------ 

-------- Foi colocada a votação proposta de alienação do lote 121 da Zona Industrial de Vagos. --------------------------- 

-------- Realizada a votação foi autorizada a alienação do lote 121 da Zona Industrial de Vagos à Mais Vagos, 

Parques Empresarial, nos termos em que foi apresentada, com 25 votos a favor, 2 votos contra e 3 abstenções. ------- 

--------- Os senhores deputados Jorge Luís Oliveira e Catarina Nunes Oliveira apresentaram declaração de voto, que 

se encontra anexa a esta acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



-------- PONTO SETE – PLANO EXCEPCIONAL DE APOIO A FAMILIAS E EMPRESAS – 

RENOVAÇÃO PARA O ANO DE 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia tomou o seu lugar na mesa. ------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara informou que a proposta da Câmara Municipal era estender os efeitos do 

plano excepcional de apoio a família e empresas para o ano de 2010. ---------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido concordando com a renovação do plano por mais um ano considerou que 

era importante que em 2011 não se renovasse este plano pois era um sinal que a recuperação económica e financeira 

das famílias e das empresas era uma realidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Rogério Simões começou por informar que o grupo municipal Vagos Primeiro iria votar 

favoravelmente, mas que considerava havia no plano alguns pressupostos que estavam ultrapassados, afirmando que 

seria mais elegante, relativamente a algumas justificações que estavam contidas no plano e que já não faziam muito 

sentido, que tivessem sido rectificadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a renovação do Plano Excepcional de Apoio a Famílias 

e Empresas para o ano de 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação foi aprovado, com duas abstenções, a renovação do Plano Excepcional de Apoio a 

Famílias e Empresas para o ano de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PONTO OITO – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE 

SUPERFICIE SOBRE TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES. -------------- 

--------- O Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para explicação do ponto em 

questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Câmara começou por referir que a Assembleia Municipal já tinha aprovado este tipo 

de procedimento e que de acordo com o aprovado tinha sido sujeito a concurso público e como este tinha ficado 

deserto a Câmara Municipal tinha decidido fazer uma auscultação á entidade bancária Caixa Geral de Depósitos e de 

acordo com a informação de um dos seus administradores as dificuldades das empresas resumiam-se, face ao 

agravamento da crise financeira que tinha vindo alterar por completo as regras do jogo e as condições de acesso ao 

financiamento e de acordo com o lhe tinha sido dito, era necessário libertar a renda sendo que a alteração era em vez 

de ser fixada uma renda máxima, era fixar uma cláusula de não adjudicação caso a renda fosse inaceitável em termos 

económicos e financeiros e, por outro lado, transportar as regras do código da contratação pública para as 

empreitadas para a prestação de caução e o respectivo levantamento da mesma após o cumprimento dos prazos. ------  

-------- O senhor Joaquim Plácido lembrou que este ponto já tinha sido aprovado em Assembleia Municipal, sendo o 

que estava em causa neste momento eram apenas alterações ao programa procedimental. Após leitura das alterações 

que eram propostas anunciou que o grupo municipal do PSD iria votar favoravelmente, pois entendia que este tipo de 

investimento fazia todo o sentido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por declarar que enquanto posição de princípio, não tem 

nada contra este tipo de investimento e contra esta forma de financiamento. Afirmando que não tinha nada pessoal 

contra este tipo de situações no geral, mas que neste caso concreto considerava que não era uma premência para o 

município que se avançasse com esta obra nas condições apresentadas, achando mesmo que o município tem em 

mãos decisões judiciais, que a serem favoráveis, podiam vir a resolver grande parte dos problemas financeiros para 



que se pudesse avançar com uma obra totalmente da Câmara Municipal sem recorrer a este tipo de situação. 

Considerou que este não era o momento adequado para que as finanças do município e do País avançassem com este 

tipo de investimento. Por fim e após anunciar o seu voto contra, declarou a sua não negação de princípio, 

independentemente da posição do resto do grupo municipal Vagos Primeiro, que apresentará uma declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a aprovação das alterações ao concurso público para a 

constituição de direito de superfície sobre terreno municipal associado à obrigação de construção de ampliação e 

remodelação do edifício dos paços do concelho, com posterior arrendamento pela entidade adjudicante. ---------------- 

-------- Realizada a votação forma aprovadas as alterações com 24 votos a favor, 6 votos contra e 1 Abstenção. -------  

--------- Os senhores deputados do grupo municipal Vagos Primeiro apresentaram declaração de voto, que se 

encontra anexa a esta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO NOVE – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA DISTRITAL. -------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia afirmou que o que estava em causa era a eleição de um dos presidentes 

de Junta de Freguesia para a Assembleia Distrital. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido em nome do grupo municipal do PSD apresentou o nome da Presidente 

de Junta e deputada Dulcínea Sereno para representar a Assembleia Municipal na Assembleia Distrital. ---------------- 

--------- O senhor deputado Rogério Simões em nome do grupo municipal Vagos Primeiro apresentou o nome do 

Presidente de Junta e deputado Costa Pereira para representante da Assembleia Municipal na Assembleia Distrital. --

---------- O senhor Presidente da Assembleia colocou os dois nomes apresentados á Mesa a votação. -------------------- 

--------- Realizada a votação secreta a senhora deputada Dulcínea Sereno foi eleita representante da Assembleia 

Municipal na Assembleia Distrital com 22 votos, contra os 8 votos obtidos pelo senhor deputado Costa Pereira. ------ 

-------- PONTO DEZ – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA C.P.C.J.- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia solicitou aos grupos municipais a entrega de listas para a eleição dos 

representantes da Assembleia Municipal na C.P.C.J.------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira questionou que como se estava a tratar de uma votação com listas se a 

eleição era efectuada recorrendo ao método D’Hondt. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia reconhecendo que de momento não estava completamente certo que a 

votação fosse realizada pelo método D’Hondt, informou que iria consultar quem de direito com vista a poder 

esclarecer esta questão, afirmando, de todo modo, que mesmo que fosse pelo método D’Hondt a votação realizada 

não se iria perder ou ficar prejudicada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor Presidente da Assembleia informou que tinham sido entregues á Mesa, duas listas para a eleição 

dos representantes da Assembleia Municipal na C.P.C.J., a lista A apresentada pelo grupo municipal do PSD e que 

era constituída por Leane Leite, Sílvia Santos, Rui Neto e Paulo Pimentel, e a lista B apresentada pelo grupo 

municipal Vagos Primeiro e que era constituída por Ilda Martinez, Fernando Batista, Susana Gravato e Lúcia Vieira. 

--------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmando que tinha ideia que quando se efectuava uma votação pelo 

método de D’Hondt essa votação era nominal e não por lista. ------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia leu o ofício que tinha recebido da C.P.C.J., para justificar as dúvidas que 

tinha sobre a eleição que se estava a realizar, afirmou que o que estava em causa era a escolha de 4 elementos da 

Assembleia, reconhecendo que de momento não sabia se a eleição seria feita ou não pelo método de D’Hondt, mas 



que seria iria realizar de igual modo a eleição das listas apresentadas à Mesa, considerando que a dúvida que existia 

era jurídica e iria ser discutida mais tarde por quem de direito. ------------------------------------------------------------------ 

--------- O senhor deputado André Pinho questionou à mesa sobre se o ofício enviado pelo C.P.C.J. dizia alguma 

coisa sobre se era solicitado uma lista ou apenas só nomes. ---------------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia esclareceu o senhor deputado André Pinho que o ofício não era 

elucidativo relativamente à questão colocada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que a matéria que estava em discussão era uma questão de 

bom senso e representatividade dando o exemplo das votações na Assembleia da República de personalidades para a 

representar em diversos organismos era efectuado pelo método de D’Hondt, considerando que existia sempre a 

possibilidade de ser pedido um parecer à CCDR/C sobre esta matéria. -------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido considerou que se deveria aceitar o resultado da consulta que o senhor 

Presidente da Assembleia iria fazer a quem de direito. Afirmando que pessoalmente era a favor da representatividade 

dos grupos municipais considerava que fazia sentido ter um representante do grupo municipal “Vagos Primeiro” 

numa comissão com pessoas válidas. Por fim terminou dizendo que o que era importante é que quem fosse eleito 

representasse bem a Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Juan Martins chamou a atenção para a importância do trabalho realizado pela C.P.C.J. e 

que não se deveria misturar política com a C.P.C.J., considerando fosse quem fosse escolhido, teria de trabalhar 

bastante e que a questão do método de eleição e donde vinham os representantes era uma questão de pormenor. ------  

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira sublinhou a intervenção do deputado Joaquim Plácido em relação ao 

seu entendimento da representatividade dos grupos municipais, subscrevendo e reforçando o que tinha sido dito pelo 

deputado Juan Martins que mais importante do que saber quem é que ia representar a Assembleia Municipal era sua 

a competência e sua a experiência de quem lá vai para desempenhar as funções que lhe eram atribuídas. ---------------- 

------- A senhora deputada Catarina Oliveira afirmou que a única maneira de não politizar uma comissão tão 

importante como a C.P.C.J., e que infelizmente é cada vez mais importante, pois abrange cada vez mais pessoas, 

porque há cada vez mais problemas, era utilizando na eleição o método D’Hondt. Afirmou que todos os munícipes 

que os tinham escolhido, a eles deputados para a Assembleia Municipal, em percentagem diferentes, só seriam 

representados se os dois grupos municipais estivessem inseridos na comissão, concluindo afirmando mais uma vez 

que era importante não politizar a C.P.C.J. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira propôs que se pudesse chegar a uma solução de consenso donde iria 

sair valorizada a Assembleia Municipal, a C.P.C.J. e o trabalho que iria ser efectuado. ------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido em nome do PSD afirmou que a melhor solução era fazer a votação e 

após esclarecimento da dúvida do método a utilizar na eleição, o senhor Presidente da Assembleia informaria os 

porta-vozes dos grupos municipais, ficando nessa altura as pessoas eleitas. ---------------------------------------------------  

--------- O Grupo Municipal do PSD alterou a Lista que tinha apresentado anteriormente, passando a Lista A a ser 

constituída da seguinte forma: Paulo Pimentel, Leane Leite, Rui Neto, Sílvia Santos.--------------------------------------- 

---------O senhor Presidente da Assembleia recordando que tinha havido alterações significativas a uma das listas 

apresentadas, leu os nomes que agora constavam das listas apresentadas á Mesa, deu início à respectiva votação. -----  

---------Realizada a votação foram obtidos os seguintes resultados: Lista A – 24 votos: Lista B – 7 votos. -------------- 

 --------O senhor deputado André Pinho informou que tinha representado a Assembleia Municipal nos últimos 4 anos 

na C.P.C.J, e firmou que tinha sido com muita honra que o tinha feito procurando sempre dignificar a Assembleia 



Municipal. Revelou ainda duas propostas que tinha sugerido para incluir no plano de actividades da comissão para 

ano de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------Esgotados pontos da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao público para 

intervir, se assim o pretendesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Do público interveio o senhor Vitorino Rocha, residente na freguesia de Soza, questionando o senhor 

Presidente da Câmara sobre a colocação do contentor de substituição do mercado do peixe da Vagueira em frente à 

sua casa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Câmara informou o senhor Vitorino que a colocação do contentor era apenas 

provisória e que em princípio seria apenas durante o ano que estava a decorrer, dependendo da resposta que a  ARH 

desse á Câmara relativamente a um projecto comum relativamente á relocalização dos palheiros, da lota e do 

mercado do peixe para Sul. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais público para intervir, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda 

secretária para a leitura da minuta da acta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------De imediato a Segunda Secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por 

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

---------E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


