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ATA Nº28 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 28 de 

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

------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, no 

salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob 

a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos senhores Paulo Alexandre 

Pinho dos Santos e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: ----------------- 

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

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

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

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

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

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

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA; ------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS; --------------------------------------- 

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

DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA FLORESTA. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Sérgio 

Manuel Silva Freire e Catarina da Rocha Nunes de Oliveira eleitos na lista do Movimento VAGOS 

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

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Rui Manuel de Almeida Neto, Tony Richard Almeida, Carlos 

Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço, André de Jesus Pinho e José 

António Ferreira eleitos na lista do Partido Social Democrata; ---------------------------------------------------------- 

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

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério Rua, Ponte de Vagos; 

Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; João Carlos 

Regalado Loureiro, Soza, Maria Fernanda Oliveira, Ouca e Dulcínia Martins Sereno, Santo André de 

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Leane Silva Leite 

Susana Maria Ferreira Gravato, Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira, Francisco José Ferreira São 

Marcos e Licínio Custódio Ramos, presidente da junta de freguesia de Covão do Lobo. ----------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o senhores deputados Manuel José Ferreira Bogalho 

representado por Manuel Oliveira Pimentel Nogueira, Carlos Alberto Soares da Costa Pereira 

representado por António Bodas, Ferreira e Manuel Marcelino Manangão representada por Evangelista 

Gadelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: senhor presidente da câmara, Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Silvério Regalado e Albina Rocha. --------------------------- 

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

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação a ata da sessão de 28 de 

dezembro de 2012 que foi aprovada com quatro abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís 

Oliveira, Catarina Oliveira, Madalena Marques e Paulo Alexandre Santos. ----------------------------------------- 

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

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

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

entre 02 de janeiro e 28 de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 

regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas pelo senhor deputado Manuel Marcelino 

Manangão à sessão de hoje, 28 de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, e antes de dar início ao período “antes da ordem de trabalhos”, o senhor presidente da 

mesa informou os senhores deputados de que o senhor Joaquim Pires Plácido renunciou ao mandato. 

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

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

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para colocar duas questões: uma 

sobre a nova tabela de taxas para saber qual o ponto de situação deste assunto, isto é, se já foi 

aprovado em reunião de câmara e se já foi para discussão pública; outra prende-se com a reposição de 

pavimentos no Concelho. Este é um assunto mais ou menos recorrente, e embora o senhor deputado 

saiba que as obras são da responsabilidade da ADRA, a verdade é que até em arruamentos e estradas 

onde foi feita a reposição total está a haver abatimentos profundos, nomeadamente em Ouca que lhe 

parece o mais grave, e com o tempo esta situação vai agravar-se. Era importante saber se há forma de 

resolver esta questão e proceder às reposições sem ser preciso aguardar pelo período de garantia da 

obra, porque a verdade é que a obra é da ADRA mas no futuro irá ser uma preocupação para a câmara 

municipal e para o município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e começou por felicitar a 

organização do programa cumplicidades sociais que está a ter bastante sucesso e é para o bem da 
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população. Este tipo de iniciativas devem ser reforçadas e apoiadas por todos. Entretanto, referiu que 

teve oportunidade de assistir à última assembleia de freguesia de Soza e ficou a saber de algumas 

coisas sobre a qual pretendia alguns esclarecimentos tais como: existe, por parte da câmara municipal, 

um compromisso com a junta de freguesia para pagar cerca de trinta e sete mil e quinhentos euros e foi 

transferido parte desse valor e para quando o restante valor; segundo o presidente da junta de freguesia 

há uma série de coisas que estão pendentes na câmara, há já bastante tempo, e uma delas é a pintura 

das passadeiras (pendente há mais de um ano). Relativamente à informação enviada aos deputados o 

senhor deputado solicitou esclarecimentos quanto à aquisição de serviços na área de advocacia, para 

perceber o contexto desta aquisição uma vez que se está a falar de um aquantia de setenta e cinco mil 

euros, e à aquisição de serviços de assessoria na área social. Nestas comunicações a informação devia 

ser mais explícita. Entretanto, o senhor deputado pediu desculpas porque esta intervenção devia ser 

feita no ponto seguinte, mas uma vez que se adiantou ficam as perguntas feitas. Continuando, referiu 

que há uns tempos o senhor presidente da câmara disse à comunicação social que tinha deixado só 

cinco milhões de euros de dívida. Apesar de não querer entrar muito nesta questão o senhor Sérgio 

Freire referiu que o montante desta dívida não parece muito atendendo há quantidade “buracos” que 

existem neste concelho e portanto não lhe parece que este valor seja correto, isto é, no seu entender a 

dívida é muito superior. Aguarda, portanto, esclarecimentos. ----------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, de seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado André Pinho e referiu que na 

última assembleia municipal falou-se aqui do plano municipal de emergência e curiosamente no fim-de-

semana de dezanove e vinte de janeiro o país foi avassalado por graves intempéries e o concelho de 

Vagos não escapou a essa situação. Assim sendo, o senhor deputado solicitou ao senhor presidente da 

câmara que fizesse um pequeno resumo daquilo que se passou e se o plano foi ativado ou não. ----------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e, em seguimento do que 

foi dito pelo senhor deputado Rogério Simões, na questão das estradas referiu que se há abatimentos 

nas reposições dos pavimentos também existem estradas por acabar e tal como já foi aqui dito várias 

vezes é a vida das pessoas que está em causa, atendendo ao avançado grau de degradação em que se 

encontram as vias neste concelho. Além da freguesia de Ouca existem Fonte de Angeão, sendo 

extremamente perigoso aquilo que está, Ponte de Vagos com situações de abertura de valas que se 

encontram por fechar há perto de dois anos e por muito que se explique às pessoas que é não da 

responsabilidade da câmara, e sim da ADRA, elas não entendem. O senhor deputado perguntou, então, 

o que é que está a ser feito e o que é que está pensado ser feito. ---------------------------------------------------- 

------ Entretanto pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por 

questionar o senhor presidente da câmara relativamente à questão do plano municipal de emergência e 

proteção civil, já abordada pelo deputado André Pinho. Sobre este assunto, o senhor Jorge Luís referiu  

uma notícia publicada no jornal e que dizia que “o plano municipal de emergência e proteção civil deveria 

estar concluído e aprovado até ao final de janeiro. Estamos a entrar em março, amanhã entramos em 

março, e ainda não há comissão, sequer, municipal de proteção civil, pelo menos é o que diz o site da 

câmara municipal, que a comissão municipal de proteção civil está em fase de constituição, mas dizem 

que já reuniu. Deve ter sido uma reunião fantasmagórica, uma reunião fantasma da proteção civil, uma 



 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 

reunião de amigos que tratam de proteção civil, pode ser, uma reunião de pessoas muito interessadas 

na proteção civil, pode ser, uma reunião de pessoas com competências na área da proteção civil, pode 

ser, uma comissão municipal de proteção civil em Vagos não há, ou se há mente o site do município e 

temos andado todos enganados, porque não é conhecida. E por outro lado não pode haver plano em 

aprovação em Lisboa porque tem de primeiro ser aprovado pela comissão municipal de proteção civil, é 

uma questão de ver a lei, e só depois de aprovado pela comissão municipal de proteção civil é que vai 

para Lisboa e depois do conselho municipal da proteção civil o aprovar é que é homologado e é que 

volta para cá e passa a haver um plano municipal de proteção civil aprovado e homologado”. Outra 

questão que referiu tem a ver com a MAIS VAGOS e com a participação do senhor presidente da 

câmara, agora que até já foi aprovada a proposta de lei nº 11/12 e entrou em vigor a nova legislação e, 

tal como sempre foi reconhecido pelo próprio, com esta lei já não havia dúvidas nenhumas de que existia 

uma absoluta incompatibilidade da manutenção do presidente da câmara a ocupar um lugar na 

administração de uma empresa desta natureza, porque tem um cargo remunerado. E não se sabe, ao 

que parece haver algo, uma vez que não há nenhuma publicação, ainda, no site das publicações do 

ministério da justiça, que diga que foi alterada a composição da administração desta empresa em que o 

município tem uma participação importantíssima. Por outro lado, alertar o representante do município, na 

assembleia geral, da empresa aqui presente, o vereador Silvério Regalado, para fazer uma chamada de 

atenção, na própria assembleia geral, que o cumprimento da lei implica que essa empresa mantenha um 

site atualizado onde conste o contrato de sociedade, estatutos, estrutura do capital social, a identidade 

dos membros dos órgãos sociais e respetiva nota curricular, as remunerações totais fixas e variáveis, o 

número de trabalhadores, etc. São dez as alíneas que a lei nº 55/11, de 15 de novembro, define que têm 

que estar definidas e presentes num site atualizado das empresas que integram o setor local da 

economia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia passou a palavra ao senhor presidente da câmara 

para proceder aos esclarecimentos aqui solicitados. Relativamente à proposta da tabela de taxas 

informou de que esta foi aprovada em reunião da câmara municipal e seguiu para discussão pública e 

referiu que todas as taxas foram atualizadas e criadas novas de acordo com o estudo que foi 

desenvolvido pela universidade de Coimbra e que justificou todas as taxas. A tabela terá duas ou três 

secções relativamente a atividades que se pretendem desincentivar, e aí foram oneradas acima daquilo 

que foi proposto pela universidade de Coimbra. Algumas taxas subiram e outras desceram. O estudo foi 

pedido, é obrigatória a justificação económica e financeira das taxas e, portanto, foi adotado o estudo à 

entidade contratada e que a quem se pagou o respetivo estudo. Quanto à reposição de pavimentos 

informou de que numa relação direta entre município/empreiteiro não é fácil acautelar uma boa reposição 

de pavimentos. Numa relação em que o município é apenas uma entidade que acompanha a 

fiscalização, não é sequer uma entidade fiscalizadora, torna-se mais difícil se a ADRA, neste caso, tiver 

um comportamento lascivo, ou um comportamento menos exigente e rigoroso, no que toca ao 

empreiteiro para o cumprimento daquilo que é o projeto e o bom cumprimento das reposições. Assim 

sendo, não pode ser a câmara municipal a executar as cauções que estão depositadas para boa 

execução dos trabalhos e espera-se, uma vez que estão a haver negociações permanentes com a 
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ADRA, porque esta anda também com alguma delicadeza a aguentar a situação para que as 

empreitadas sigam até ao fim. As empreitadas foram sujeitas a candidaturas a fundos comunitários, 

estão em causa valores expressivos e é do interesse da ADRA que as obras não sejam interrompidas 

pelo facto dos empreiteiros serem mais ou menos cuidadosos nas reposições. É um facto e isso é 

notório e público que eles têm sido muito pouco cuidadosos com as reposições. Ultimamente houve mais 

uma investida das juntas de freguesia e da câmara municipal junto da ADRA e recentemente os 

empreiteiros reiniciaram com as pavimentações. Em relação aos abatimentos verificados, por exemplo 

em Ouca ou em zonas onde já não há obras e as reposições tinham sido feitas, hoje, por força do 

decurso do tempo se percebe que estão mal feitas ou há deficiência nas condutas que provocam 

abatimentos nas reposições e nas vias, existe sempre o direito de nos autos de receção, de que a 

autarquia faz parte, uma vez que a câmara é uma entidade que faz parte da vistoria para efeitos de 

receção das obras, opor-se à receção e protestar. Contudo, como é óbvio, a relação é entre dono da 

obra e empreiteiro e se eles ultrapassarem a questão por cima da câmara municipal existiram algumas 

dificuldades. Por isso espera-se não ser necessário que à câmara municipal substituir-se ao empreiteiro 

e à ADRA nas reposições, porque importam um esforço financeiro que não há, hoje, hipóteses de 

assumir, em função da lei dos compromissos, e que depois torna difícil a sua cobrança à ADRA, uma vez 

que se esta continuar ou optar por uma via do não reconhecimento de que as reposições foram mal 

efetuadas ter-se-á um problema judicial grave. Assim sendo, espera-se que tudo corra bem e que as 

reposições que estão a ser efetuadas fiquem bem executadas e que as reposições mal efetuadas sejam 

refeitas e que a ADRA não receba de forma definitiva obras que apresentam deficiências e sim que 

notifique os empreiteiros para reporem aquilo que está mal executado. Tal como referiu é um processo 

aberto que neste momento envolve a câmara municipal e quatro freguesias e ir-se-á 

sensibilizar/pressionar a ADRA para que bem antes do termino das obras e do fim dos trabalhos pelo 

empreiteiro estas coisas sejam esclarecidas e sejam, antecipadamente aos pagamentos, repostos os 

pavimentos regularmente, ou bem como manda o caderno de encargos, para que depois do empreiteiro 

sair da obra não haja dificuldades acrescidas na reposição e na reparação das vias que foram mal 

repavimentadas. Quanto às questões levantadas pelo senhor Sérgio Freire o senhor presidente referiu 

que este ano será paga, à junta de freguesia de Soza, a outra tranche e em relação à pintura das 

passadeiras está a ser feita de acordo com uma calendarização dos serviços operativos que têm esta 

área e não haverá nenhuma razão especial para que um pedido do senhor presidente de junta de Soza, 

ou qualquer outro presidente de junta, que seja devidamente justificado e em que a situação demonstre 

realmente a necessidade, não seja respeitado. Contudo, neste momento o senhor presidente não tem 

presente informação adicional para dizer o porquê da pintura das passadeiras, ainda, não ter sido feita. 

Relativamente à aquisição dos serviços na área da advocacia esta questão já veio aqui à assembleia 

municipal e foi feita de acordo com a deliberação e trata-se dos advogados que foram contratados para 

impugnar as decisões da assembleia da república, relativamente à agregação de freguesias. O que foi 

contratado foi a cem euros à hora até setenta e quatro mil euros, de acordo com a lei. Quanto à 

aquisição de serviços na área social tem a ver com o facto do concurso não ter chegado, ainda, ao fim e 

foram adquiridos estes serviços porque são necessários, uma vez que a autarquia não tem quem preste 
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estes serviços. Portanto, quando o concurso chegar ao fim, e já está muito próximo do seu fim, este 

contrato deixa de produzir efeito porque entrará a nova técnica de serviço social. Relativamente à 

questão da dívida de cinco milhões o senhor presidente não percebeu muito bem o que é que o senhor 

deputado Sérgio Freire pretende ver esclarecido, ate porque nem sequer se lembra de ter dito isto. Se 

disse seria muito bem deixar uma dívida neste valor porque quando chegou à câmara recebeu uma 

dívida de seis milhões de euros, quase sete. Aquilo que foi dito foi que “para quem se preocupa com a 

dívida, e se preocupa de uma forma responsável, e quem analisa a natureza dessa dívida, tem que 

ponderar três factos: a dívida que transita, todos os anos transita uma dívida, e transitou de 2001 para 

2002 uma dívida superior a seis milhões de euros; a dívida decorrente de processos judiciais que foram 

abertos e não foram fechados e que transitou e que hoje ascende, e só estou a falar dos processos 

judiciais, e não estou a incluir a lomba do forte velho, que efetivamente transitaram do executivo à qual o 

senhor pertence enquanto militante do partido, o CDS, hoje importam o valor das indeminizações, cinco 

virgula oito milhões de euros, ou cinco virgula nove milhões de euros, indemnizações uma que já foram 

pagas, outras que se obteve acordo para pagamento para essas dívidas. Portanto, este é um valor que 

nós não podemos fugir, só se eu fosse mágico é que conseguiria que estes processos judiciais não 

tivessem consequências condenatórias para o município, mas eu não sou ainda, e infelizmente para o 

município, mágico; um terceiro ponto tem a ver com uma obra que foi uma prioridade do executivo do 

CDS e que hoje o custo global para o município de Vagos representa cinco virgula nove milhões de 

euros, incluindo estádio, os projetos e os terrenos necessários para a sua execução. E portanto, não 

podia, pelo menos um executivo responsável, perante mais de um milhão e meio de euros de despesa 

por pagar, não podia um executivo esquecer a bancada que estava construída e por para o charco o 

investimento todo que já lá estava feito, ainda que não pago. Portanto, assumir esta obra era 

imprescindível, presumo eu, julgo eu, e levá-la até ao fim e portanto ela teve fim no ano passado, em 

meados do ano passado, e como deve de saber ela foi protelada o mais possível para conseguir três 

coisas que não tinham sido obtidas: primeiro financiamento, esta obra foi lançada em agosto de 2000 

com zero de investimento; segundo aquisição de todos os terrenos, esta obra foi lançada em agosto de 

2000 com os terrenos necessários para a construção da bancada e de um quarto do recinto do estádio o 

relvado e estou a falar em 2002 quando cheguei à câmara o estado em que eu encontrei a obra; em 

terceiro reponderar o projeto, porque o projeto que está lá hoje não era o projeto que estava em 

empreitada, o piso era em relvado e não era sintético, a pista era de quatro pistas, não era de oito pistas 

e havia um conjunto enorme de arranjos exteriores que só o peso desses arranjos exteriores fora do 

estádio, à volta do estádio eram superiores a mais de um milhão de euros, entre alcatroamentos, áreas 

espaços ajardinados e por aí adiante. Portanto, toda a obra foi reequacionada a partir  do momento em 

que, felizmente ou infelizmente, o empreiteiro, e não foi por culpa da autarquia que contraiu um 

empréstimo bancário para lhe pagar a dívida de um milhão e meio de euros, foi à falência. Indo á 

falência houve a possibilidade de termos tempo para acautelar o financiamento do estádio, acautelarmos 

a reavaliação do projeto, lançarmos novos concursos de empreitada e fazermos uma obra mais fácil de 

gerir em termos de custos. Mas é um facto, esta obra que foi assumida custa ao município de Vagos 

cinco virgula nove milhões de euros. Ora, se fizermos umas contas de merceeiro e somar a dívida que 
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transita aos custos com os processos judiciais que transitaram e que foram abertos pelo anterior 

executivo e a esta obra, e só falo desta obra em mais nenhuma, você tem um valor idêntico à dívida que 

nós hoje temos. Portanto, dizer-se que este executivo é responsável face a uma dívida que transita de 

seis para uma dívida, hoje, de dezassete, sem analisar estes factos, e só digo estes não digo mais 

nenhuns, é altamente injusto e demagógico, porque existem razões para nós chegarmos onde 

chegamos, e as razões estão há vista de todos e curiosamente são conhecidas de todos. Agora, como é 

obvio, eu percebo os candidatos à câmara, eu percebo a oposição, eu percebo tudo, entendo a forma 

como criticam, o que esquecem, o que dizem, tudo, eu entendo tudo. Agora, se fizermos uma análise 

séria e fria sobre os números não é bem a mesma coisa que se anda a apregoar por aí”. Quanto ao 

plano municipal de emergência, à comissão municipal de proteção civil e a todas estas questões o 

senhor presidente disse na última sessão da assembleia municipal que não tinha a certeza se existia um 

plano municipal de emergência de proteção civil, mas que tinha quase a certeza que existia. Não sabia 

ao certo quando é que tinha sido aprovado, quando é que foi atualizado, mas tinha quase a certeza de 

que existia. E efetivamente existia, foi aprovado em setembro de 2001 o plano municipal de emergência 

para o município de Vagos na área da proteção civil, onde está prevista a constituição, em sede de 

execução de plano, da comissão municipal de emergência em situações de proteção civil e esse plano 

esteve em execução, foi acionado, foi constituída, de acordo com o plano, a comissão municipal em 

operações de emergência e proteção civil, atuou-se de acordo com o plano, tomaram-se as medidas de 

acordo com o plano. Esta é a verdade, quer isso lhe custe ou não, o plano existe, foi aprovado por quem 

era competente e portanto sobre isso o senhor presidente não está para perder mais tempo. Apenas, 

está para perder mais tempo, isso sim, com a nova legislação e com a atualização e adaptação desse 

plano à nova legislação. Esta é neste momento a grande prioridade e aquilo que realmente interessa ao 

presidente de câmara. Se bem que já devia ter sido criada a comissão municipal de proteção civil, ainda 

não foi, mas está a ser adaptado o plano municipal de emergência da proteção civil de acordo com a 

legislação aplicável e seguindo todos os itens e parâmetros. Realmente, pode-se criticar que está a ser 

lento demais, e é aceite a crítica. Quanto à MAIS VAGOS neste momento o mandato está a chegar ao 

fim e o senhor presidente não irá discutir com o senhor deputado a interpretação da lei nº55/11, de 15 de 

novembro, publicada no dia 16, e o senhor Jorge Luís tem uma interpretação legítima dessa lei. O que o 

senhor presidente pode garantir é que se está a chegar ao fim de um mandato e projetando o mandato 

seguinte, e os acionistas estão a atuar de acordo com a lei, tudo será escrupulosamente cumprido de 

acordo com a lei já aqui referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira só para dois esclarecimentos: quanto à 

questão da MAIS VAGOS ficou satisfeito, uma vez que vai ser cumprida a lei e fica só a chamada de 

atenção para o representante da câmara na assembleia geral e para o presidente do conselho de 

administração para colocarem o site a funcionar de acordo com a lei; quanto à questão da proteção civil 

o senhor presidente ainda agora disse que não sabia da existência do plano, ou pelo menos não tinha a 

certeza, mas tinha a certeza que ele funciona e que está bem feito. Como é o presidente da proteção 

civil está tudo dito, pois é o comandante máximo da proteção civil no concelho. Contudo, aquele plano 

que existe no papel o senhor deputado tem um consigo e conhece-o bem e sabe que ele existe. Aliás, foi 
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ele que disse aqui na assembleia municipal que ele foi aprovado na câmara municipal, por unanimidade, 

onde o senhor era vereador da oposição na altura mas votou também favoravelmente. Mas, não basta 

aprovar um plano em reunião de câmara para passar a ser um plano que esteja em funcionamento, há 

que articula-lo, pô-lo a funcionar e ter de ser aprovado pela autoridade nacional da proteção civil e não 

foi, porque se fosse já estava aqui a homologação. Ainda que estivesse tudo em ordem, neste momento, 

não está atualizado o plano de proteção civil, não há comissão municipal de proteção civil e portanto as 

pessoas que se reúnem são aquelas que entendem, e bem, no contexto atual, portanto quando não 

existe outra determinação, quando não exista um plano que preveja outra constituição chamam-se as 

pessoas que podem, efetivamente, ter alguma influência no tratamento de uma questão de emergência: 

presidente da câmara, um vereador, neste caso o do pelouro financeiro, o comandante dos bombeiros, o 

presidente da direção dos bombeiros e um representante da GNR. Estas são as pessoas que se têm à 

mão para uma situação desta natureza, porque se fosse de outra natureza há uma série de interventores 

que teriam que aparecer e que não sabem sequer que pertencem à proteção civil desse plano que o 

senhor presidente diz que existe. Ele existe realmente mas as pessoas nem sabem que pertencem a ele 

e a uma série de comissões que deviam estar constituídas. Portanto, a existência formal no papel foi 

aprovada em reunião de câmara, o que não existe é um plano funcional articulado de proteção civil a 

funcionar em Vagos e isso é que é preocupante. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Sérgio Freire e agradeceu os esclarecimentos do senhor 

presidente informando-o de que não estava a julgar nada nem ninguém. O que pretendia com a pergunta 

que fez era exatamente só uma clarificação. De facto há uma dívida, admitida pelo senhor presidente, e 

há um conjunto de opções que o senhor presidente tomou relativamente ao estádio: fez um conjunto de 

investimentos e fruto disso a dívida aumentou. Entretanto, perguntou como é que está o caso munícipe, 

pensa-se que da Gafanha da Boa Hora, que ficou sem o telhado na casa e como a culpa não era da 

câmara ele nem sequer se queixou. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara retomou a palavra e disse que o senhor deputado Jorge Luís quer 

ter toda a razão no caso do plano da proteção civil e por isso não vai perder nem mais um minuto a 

discutir esta questão, porque aquilo que realmente interessa é que foi dada uma resposta de acordo com 

o plano em vigor, de acordo com aquilo que era exigido à proteção civil e louva-se a atuação de todos: 

funcionários da câmara municipal, bombeiros, militares da GNR, todas as pessoas que estiveram 

envolvidas neste processo, os privados que estiveram envolvidos neste processo e a adesão dos 

munícipes que tiveram prejuízos e aderiram prontamente ao gabinete que foi criado para os ajudar. 

Entretanto, espera-se que a resposta do governo seja tão eficaz como a da autarquia e, como é óbvio, 

no meio disto há sempre pessoas, infelizmente, que estarão menos atentas, apesar do esforço de se 

comunicar sem comunicações, e não têm acesso à informação e optam por uma via que não é aquela 

que melhor defende os seus direitos. Portanto, é de acreditar que no meio das dezenas e dezenas de 

pessoas que fazem parte do relatório de danos que haja alguns que não façam parte. ------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor presidente da assembleia municipal deu início à ordem 

de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
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------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

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

período compreendido entre dezembro de 2012 e 25 de fevereiro de 2013.---------------------------------------- 

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

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

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

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e solicitou esclarecimentos 

relativos a uma dívida, de que o senhor presidente falou, de dezassete milhões de euros mas segundo 

as contas que fez dá dezasseis milhões cento e sessenta e cinco mil euros. Provavelmente falta aqui 

algum valor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que não consta 

desta informação a criação do gabinete de apoio ao lesado e reconheceu que foi uma iniciativa 

importante para as populações que durante o temporal tiveram prejuízos. Quanto ao resto da atividade 

que aqui vem referida há uma questão que o senhor deputado gostaria de ver esclarecida, porque não 

percebeu exatamente ao que é que se reporta, e tem a ver com a aquisição de serviços para avaliação 

da execução dos contratos de instalação de operação da ADRA e um contrato de prestação de serviços 

com a Deloitte consultores, porque é que este contrato teve que se fazer e se entretanto já há algum 

relatório dos consultores sobre esta matéria. Entretanto, fez outras questões que se prendem com os 

processos em tribunal. Mas antes disto fez referência a um assunto que não vê nesta informação e que é 

a situação do acordo a que a câmara terá chegado com a caixa geral de depósitos e que implica o 

aumento da dívida da câmara superior a um milhão de euros. E isto, apesar de aqui há um ano atrás, a 

caixa geral de depósitos veio propor a resolução do conflito que existia relativamente ao incumprimento 

do município, que tinha deixado de pagar os semestres relacionados com a cedência de créditos da Ria 

Vagos, e sugeriu uma redução do prazo e um aumento da taxa de juro, o spread, o senhor deputado 

lembrou que ia ser um problema muito grande para a câmara e ia ser um agravamento enorme. Nessa 

altura o senhor presidente da câmara estava convencido que só ia ter o agravamento do spread no valor 

do pagamento dos semestres em atraso, mas naturalmente percebia bem que o que a caixa geral de 

depósitos queria era englobar a dívida e reduzi-la para dez anos e aumentar o spread. Entretanto, 

chegou-se agora a um acordo, que apesar de tudo é menos mau, que foi reduzir para vinte anos, mas 

não deixou de haver um aumento do spread que implica que a taxa fique a mais do dobro, passando de 

0,85% para 3,5%. Isto é um aumento da taxa de juros, independentemente do valor da média da Euribor, 

em qualquer circunstância e será sempre superior ao que estava previsto em 2, 65%, sendo bem mais 

do dobro do que seria a taxa hoje com um spread de 8,5%. Tudo isso implica seguramente um aumento, 

só em juros, na ordem, ou superior, de um milhão de euros. Como se não bastasse, tudo isto foi feito 

sem uma decisão da câmara municipal e o senhor deputado é de opinião de que o senhor presidente da 

câmara, nesta situação, devia pedir desculpas aos munícipes desta farpa que lhes arranjou, este 

aumento de responsabilidade superior a um milhão de euros. Depois há outra questão e aí o senhor 

deputado solicita ao senhor presidente que “conte a história de uma forma que não seja a dizer agora 
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uma coisa e daqui a um bocado outra, como o que se tem ouvido mais ou menos na rádio e que é umas 

vezes são umas contas outras vezes são outras, umas vezes é isto outras vezes é aquilo. O que é que 

se passa com as contas da câmara? Conte lá a história desse congelamento de penhora das contas da 

câmara em virtude de ter transitado em julgado uma ação que decorria no tribunal de Aveiro sem ter 

havido recurso por parte da câmara, quando os juristas da câmara defendiam que a câmara não tinha 

nada que pagar. Há um parecer do jurista da câmara, do chefe de divisão, e depois há a contestação à 

ação em que se vai pelo mesmo caminho e a seguir aceita-se que aquilo que se defendia antes já não é 

verdadeiro e não se contesta e por isso entra uma ação de execução, é feita penhora sobre os estados 

das contas, estamos a falar de mais de meio milhão de euros, seiscentos mil euros. Qual é o ponto da 

situação? Que acordo é que existe já com a empresa VAGASGPS no seguimento da reunião que terá 

tido com o representante desta empresa, e eu faz-me aqui espécie ver as negociações entre o advogado 

e o presidente da câmara e não ver aqui nada dos advogados da câmara, nem da advogada do 

processo, nem do jurista da câmara. Vejo é que há uma proposta de um acordo que estará resolvido 

porque isto foi falado em sessão de câmara e não foi posto sequer à discussão. Estará resolvido? É o 

retrato do que se terá passado numa reunião, diz o Dr. Miguel Nascimento, em que a câmara se 

compromete a pagar uma coisa num prazo e que o senhor até sabe que não vai conseguir pagar, porque 

ninguém acredite que a câmara arranje meio milhão de euros num mês. Gostava que nos explicasse, 

aos deputados da assembleia e julgo que o povo de Vagos também tem interesse e a necessidade de 

saber como é que esta câmara é assim governada”. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para lembrar o senhor 

presidente que não lhe respondeu à questão que colocou sobre o que aconteceu ao telhado do 

munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para deixar uma nota em relação à 

questão do endividamento, porque apesar de todos os cortes nas transferências do estado e com todas 

as restrições que a câmara tem tido não quis deixar de louvar, quando há dois anos se falava em 

dezanove milhões de euros, o facto de hoje se ter uma dívida, aqui apresentada no dia vinte e dois de 

fevereiro, inferior a dezassete milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto usou da palavra o senhor presidente da câmara para responder às questões colocadas 

pelos senhores deputados. Quanto ao telhado do munícipe como não sabe quem é não sabe responder 

ao que terá acontecido. A câmara não tem a relação de todos e a única situação de que tem 

conhecimento é a de uma família em Ponte de Vagos em que as árvores caíram sobre o telhado, 

partiram o telhado e como as pessoas eram merecedoras de apoio social pediram esse apoio e foi-lhes 

dado. Quanto a outros casos o senhor presidente desconhece. Relativamente à dívida de dezasseis 

milhões e novecentos mil euros ou de dezasseis milhões e cem mil euros, é muito simples, é a forma 

como é calculada a dívida e nesta relação não está a dívida às IPSS’s, às associações, os subsídios, ou 

então está apenas calculada parcialmente relativamente aos seus valores parciais anuais. Quando 

referiu os dezasseis milhões e novecentos mil euros referiu a dívida total, somando tudo, e portanto 

aquilo que está vencido e aquilo que não está vencido, ou seja, não retira desta dívida rigorosamente 

nada e, portanto, o valor é o global e efetivo da totalidade da dívida do município ou dos compromissos 
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assumidos pelo município. Quanto à Deloitte referiu que esta foi contratada pela CIRA para fazer uma 

reavaliação do documento que foi pedido pela GAMA e precedeu uma decisão da CIRA de privatizar o 

setor das águas e do saneamento. Esse documento depois serviu para que a CIRA negociasse com as 

águas de Portugal a integração das redes em baixa de água e saneamento na futura entidade a que se 

chamou ADRA. Acontece que hoje, face à crise financeira, económica e à escassez de dinheiro nos 

bancos para emprestar às empresas, a ADRA está na necessidade de reformular o seu EVEF – estudo 

de viabilidade económica e financeira – e mais uma vez apresentou cinco cenários aos municípios e 

mais uma vez os municípios da CIRA entenderam que deviam privadamente e internamente colher uma 

atualização do estudo para que fosse esclarecidos para as negociações com a ADRA e com as águas de 

Portugal. Estes quinze mil euros é a parte que cumpre a Vagos pagar na atualização desse estudo. 

Quanto ao acordo com a caixa geral de depósitos aguarda-se que seja enviada a minuta e a seu tempo 

o senhor presidente responderá a todas as questões colocadas pelo senhor deputado Jorge Luís. O 

melhor, para já, é aguardar pelo resultado final para se discutir este assunto quando ele vier à 

assembleia municipal para ser discutido e aprovado e aí sim haverá a oportunidade de falar em todos os 

pormenores. Seguidamente o senhor presidente da câmara passou à explicação, solicitada pelo senhor 

deputado Jorge Luís Oliveira, relativamente ao processo da lomba do forte velho. “O senhor Licínio 

Ramos, através de uma sociedade com um nome idêntico, concorreu a um concurso público e ficou 

seriado em primeiro lugar, outorgou contrato de promessa com a câmara municipal e colocou na câmara 

municipal setenta e oito mil contos, mais coisa menos coisa. Esse contrato foi assinado em 1990 e 

decorridos mais de vinte anos a câmara municipal não foi capaz de desafetar os terrenos que prometeu 

vender para construir um empreendimento turístico. Cansado de esperar, e tendo em consideração que 

o plano diretor municipal entrou em vigor em 2009 e não contemplou essa área para aquele fim, 

entendeu resolver unilateralmente o contrato e pedir uma indeminização à câmara municipal no valor de 

um milhão e setecentos mil euros. A câmara municipal, ou se quiser o presidente da câmara, tentou 

perceber se havia possibilidades de chegar a um acordo e o senhor Licínio apresentou uma proposta de 

acordo de um milhão e quatrocentos mil euros. O entendimento de que, por parte do jurista da câmara 

municipal, nada lhe era devido por força da prescrição do direito, decorridos que eram mais de vinte 

anos sobre a outorga do contrato, foi rechaçado pelo juiz da 1ª instância e entende a jurisprudência 

dominante, dizem-me obviamente os mesmos juristas, que a prescrição inicia-se a partir do momento em 

que uma das partes convoca a outra para a outorga do contrato, e essa obrigação era da câmara 

municipal, e a parte promitente compradora não outorgando ou não se manifestando a outorgar a 

escritura ao fim de vinte anos não pode vir demandar a sua indeminização. Ora, como a câmara 

municipal em momento algum obteve a desafetação dos terrenos para poder notificar o Licínio Ramos 

para outorgar a escritura, como é óbvio, não havia prescrito o direito à indeminização por parte da Licínio 

Ramos Lda.. Aqui, nesta assembleia municipal, não foi noutra foi nesta, onde os senhores deputados 

estiveram todos presentes foi abordado do ponto de vista jurídico todas as possibilidades, todos os 

resultados possíveis e foi entendido, acho eu, quais eram aqueles que seriam os bons resultados, do 

ponto de vista do município, os resultados aceitáveis e os maus resultados. Eu fiz questão de referir as 

várias hipóteses entre zero a um milhão e setecentos mil euros, o senhor não se lembra mas isso é um 
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problema que eu não posso valer, eu lembro-me e foi na reunião de câmara também, ou seja, em 

nenhum momento houve da parte do presidente da câmara cercear informação ou encetar negociações 

com o desconhecimento da câmara municipal de Vagos. Chegamos a um julgamento, porque não se 

obteve acordo, e o juiz decidiu o quê? Decidiu que não havia culpa de nenhumas das partes no 

incumprimento contratual. Decidiu que não havendo culpa deviam as partes restituir. É óbvio que a 

câmara tinha que restituir os setenta e oito mil contos, o que equivale aos trezentos e oitenta mil euros, 

ou os trezentos e noventa mil euros, é o que está na sentença, e que está aí na informação, e 

indemnizar o Licínio Ramos Lda. pelas despesas que havia efetuado com a elaboração de propostas de 

plano de pormenor para efeitos de desafetação, que no entender do juiz era competência da câmara 

municipal porque era competência da câmara municipal legalmente estipulada a elaboração de planos 

de pormenor, e mais, a desafetação do terreno para aquele fim. Valor de indemnizar, o valor que foram 

apresentados nas faturas, que foram reconhecidas e validadas as mesmas pelo juiz, no valor de noventa 

e dois mil euros. E mais condenou o juiz a câmara municipal a indemnizar com juros de mora, contados 

a partir da data em que houve a certeza que não era possível cumprir o contrato. E o juiz entendeu que 

não era possível cumprir o contrato a partir do momento em que se verificou com a publicação do novo 

plano diretor municipal sem acautelar, ou não tendo acautelado, ou não tendo sido possível acautelar por 

força da concertação com as várias entidades, e referiu essa data como sendo catorze de abril de dois 

mil e nove. Aqui chegados a câmara municipal tinha dois caminhos, e foram apresentados à câmara 

municipal: reconhecer a justiça da decisão ou não; não reconhecendo a justiça da decisão recorrer da 

mesma. Sendo certo que não reconhecer a mesma significava colocar o problema no pedido inicial, um 

milhão e setecentos mil euros, ou então não recorrer da decisão, esperar o recurso da Licínio Ramos 

Lda. e contra-alegar defendendo a sua razão dentro daquilo que tinha sido a decisão da 1ª instância. 

Entendeu-se, depois de analisar o processo pelos vários juristas que estiveram com o processo em 

mãos, e não foram só dois, foram vários, que a decisão era justa e que o município devia pugnar pela 

manutenção da decisão. O recurso que o senhor Licínio Ramos recorreu apenas e tão só da parte do 

início da contagem de juros: primeiro porque defendia que os juros deviam ser contados a partir do 

momento em que entregou os setenta e oito mil contos na câmara municipal; depois aceitando essa data 

não era uma data juridicamente defensável aceitou, pelo menos, que o incumprimento definitivo fosse a 

data para início de contagem de juros e defende então que o incumprimento definitivo não é devido, não 

é por força da publicação do plano diretor municipal de Vagos de dois mil e nove mas por força da 

publicação da lei da rede natura dois mil. Portanto, recorre no sentido de ver reconhecido o direito à 

contagem dos juros de mora desde treze de julho de dois mil. A câmara municipal contra-alegou, pediu 

parecer à Drª Fernanda Paula, que havia consultado previamente, no sentido de que é o plano diretor, e 

não é uma lei, que define interesses concretos e define se um determinado interesse concreto está 

inscrito ou não no território municipal. O senhor Dr. Juiz recebeu o recurso, recebeu as contra-alegações, 

admitiu o recurso e fixou a esse a recurso efeitos devolutivos e produz este efeito. A partir do momento 

em que o recurso não tem efeitos suspensivos a decisão, na parte que se transforma em caso julgado 

parcial, é possível de executar. E o que é que acontece? No processo da lomba do forte velho um credor 

da Licínio Ramos Lda., aliás dois credores, um não era da Licínio Ramos, era de outra sociedade, já foi 
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em tempos do senhor Licínio Ramos, avança com a penhora, porque tinha uma sentença que 

reconhecia esse direito, desse crédito. Esperou que as partes tomassem posição relativamente à 

decisão, à sentença, e verificando que o juiz havia fixado efeitos devolutivos, e veio demandar ao 

município de Vagos o pagamento da quantia que havia, chamemos-lhe assim, transitado em julgado, se 

é que se pode dizer que uma quantia transitou em julgado, e avançou com um processo, ou com uma 

intenção, de penhora de todos os saldos, de contas, valores mobiliários, valores à guarda do município 

em todas as instituições bancárias. Antes que fosse efetuada qualquer penhora o município de Vagos 

contactou o advogado da VAGA SGPS, a entidade que é credora da Licínio Ramos e com a qual não 

tínhamos então contactado, ou falado, ou conhecido sequer porque era estranha ao processo, e 

prontamente o advogado e agente de execução se disponibilizaram para chegar a um acordo de 

pagamento, o que não esperavam, como era óbvio, que o município pudesse ou tivesse condições para 

pagar de forma imediata. Acontece que os vários pedidos de penhora de saldos, de valores mobiliários e 

de valores à guarda do município apenas foram penhorados uma conta no montepio geral com o saldo 

de dezassete mil e não sei quantos euros. Isto é o que consta da ação executiva de que fomos 

notificados no dia vinte e cinco deste mês, ou seja, na segunda-feira. Eu dei, como era minha obrigação, 

à camara municipal conhecimento das decisões judiciais, e vou dando conhecimento das decisões 

judiciais, e dos acordos que se vão efetuando no âmbito dos processos judiciais. Este não é diferente, só 

é diferente pelo valor substancial, como é óbvio, é um valor elevado e que só colocava problemas se se 

verificasse a penhora de todas as contas do município, provocava problemas sérios à gestão municipal. 

dei conhecimento à câmara municipal do que aconteceu nesse processo e que encetaríamos agora um 

conjunto de negociações, sendo a câmara municipal a entidade obrigada a propor uma proposta de 

acordo ao credor, como é óbvio, para que a câmara municipal execute ou cumpra a decisão judicial que 

a condenou a restituir à Licínio Ramos Lda. e a indemnizar a Licínio Ramos Lda. naqueles valores que 

referi. Como é óbvio a câmara municipal não é devedora da VAGA SGPS mas se houve a penhora 

daquele crédito terá que pagar à VAGA SGPS e, portanto, isso é para mim óbvio. Acredito sinceramente 

que estão reunidas condições para, tal como nos outros processos, onde já chegamos a vários acordos 

judiciais, também neste chegarmos a um acordo judicial e obviamente teremos que pagar, seja à Licínio 

Ramos Lda. seja outra pessoa qualquer temos que pagar. Já pagamos a outros credores noutras 

condenações judiciais, este não é exceção nem é especial. E esse acordo, como é óbvio, será 

submetido, até pela dimensão financeira de que estamos a falar, à reunião de câmara municipal. Do meu 

ponto de vista, desde que seja um acordo que se não traduzisse em mais encargos do que aqueles que 

são fixados pela decisão judicial, era irrelevante ser submetido à aprovação da câmara municipal, porque 

a obrigação da câmara municipal é executar uma decisão judicial e cumpri-la e pagar. Mas como se 

poderá, e eu estou a dizer poderá, e portanto se estou a dizer poderá significa que é apenas uma mera 

hipótese, traduzir em encargos, por força do pagamento a prestações que vai ser proposto, caberá à 

câmara municipal aprovar essa proposta de acordo de pagamento. Essa proposta de acordo de 

pagamento, entendo eu, e entende o jurista da câmara municipal, deverá ser subscrita também pela 

Licínio Ramos Lda.. Porquê? Porque o crédito é devido à Licínio Ramos Lda.. E, portanto, será assim 
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que nós atuaremos e foi assim que aconteceu, tal como eu referi desde o princípio até ao presente 

momento”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que o senhor presidente não lhe 

respondeu quase a nada “disse uma coisa que é óbvia: a câmara tem que pagar seiscentos mil euros, 

números redondos, isso é óbvio. Transitou em julgado uma sentença, em parte, não foi uma dívida foi 

uma sentença, e transitou em julgado porque não houve recurso para uma instância superior e essa falta 

de recurso não foi decidida em sessão de câmara por ninguém, terá sido decidida pelo senhor 

presidente da câmara. Foram ouvidos uns juristas que eu lhe perguntei quem eram e não me disse, essa 

foi um das perguntas que lhe fiz: quem foram os juristas ouvidos? Escrito julgo que não haverá nada. As 

únicas coisas que vimos escritas é a contestação da jurista nomeada pela câmara que diz aquilo que há 

bocadinho referiu: que a câmara não deve pagar e é o parecer do jurista da câmara que diz que não 

deve pagar, e por razões que não são rigorosamente aquelas que o senhor Dr. Rui Cruz há bocadinho 

referiu mas são outras e que até referem acórdãos do supremo tribunal de justiça, salvo erro, com 

decisões contrárias e que, portanto, vão no sentido daquilo que defendia o chefe de divisão jurídica da 

câmara municipal. Há uma coisa que já não vale a pena voltar atrás, há uma dívida para pagar e sobre 

isso não há dúvida nenhuma e a VAGA SGPS tem direito a receber aquele dinheiro. E não é um acordo, 

as contas estão penhoradas, a VAGA SGPS, neste momento, o senhor já falou que era a conta do PAEL 

que tinha lá dois milhões e quatrocentos mil euros, agora é uma conta de dezassete mil euros, mas são 

as contas que forem precisas para atingir os seiscentos mil  euros. Essa é que é a verdade, porque se 

aquela conta não chega o tribunal manda penhorar as outras. O agente de execução não andará a 

dormir e portanto. Agora, entretanto, o senhor presidente diz que agora é que vai fazer um acordo? Isso 

era se tivesse continuado o processo com um recurso e, entretanto, se tentasse negociar um acordo. Aí 

sim, um acordo judicial ou extrajudicial para acabar com a ação e a ação na totalidade. O que está aqui a 

fazer é a pedir ao credor que já tem penhoras para lhe pagarem a dívida e dizer-lhe que não vamos 

executar nada essas penhoras a gente arranja aqui uma forma de pagar isso. E depois o senhor 

presidente diz que agora é que vai negociar os termos do acordo. Mas não é isso que diz o Dr. Miguel 

Nascimento quando lhe manda uma minuta de acordo onde diz que combinou consigo que julga que 

aquilo que aqui está escrito que reflete exatamente aquilo que vocês combinaram e é uma coisa 

diferente daquilo que o senhor presidente está a dizer: é realmente pagar com os saldos das contas e 

com o empréstimo que se faz à caixa geral de depósitos até trinta e um de março. É isto que está aqui e 

é isso que terá sido, aparentemente, ou o Dr. Miguel Nascimento está aqui a faltar à verdade e a dizer-

lhe que combinamos uma coisa que não tem nada a ver ou então foi isso que os senhores combinaram: 

que este acordo de pagamento em que o advogado da VAGA SGPS diz que no seguimento da reunião 

de ontem tomo a liberdade de mandar a minuta que julgo traduzir os termos falados. Portanto, houve 

termos falados que serão estes, ou muito próximo destes, e depois diz até veja lá se é exatamente isto 

ou senão e se houver alguma alteração ou sugestão a fazer faça favor. Mas, em princípio o esquema 

base do acordo entre a promessa de pagamentos, julgo eu para levantar a penhora, são estes termos 

que aqui estão que aliás se referem já também ao pagamento daquilo que eventualmente venha, ainda, 

a seguir até ao um milhão e quatrocentos mil euros, que é o valor do recurso que fez a outra parte e fez 
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muito bem, porque lhe compete, compete-lhe defender os seus interesses como ao município, e a quem 

o representa, compete defender os interesses do município e dos munícipes. Portanto, quer a VAGA 

SGPS quer a Licínio Ramos Lda. fizeram aquilo que lhe compete e bem. O que eu penso é que o 

município não fez bem mas, independentemente de bem ou mal, há aqui uma outra questão que eu 

gostava que me respondesse: porque é que o senhor presidente não pôs isto à câmara? Porque é que 

não é o executivo a decidir sobre isto? E é o senhor sozinho que deixa aceitar aquilo que os juristas com 

quem falou, que não sabemos quem são, e disseram que era o melhor mas não sabemos quem são e 

concerteza não será o jurista do processo nem o jurista da câmara porque esses pronunciaram-se de 

forma diferente. Porque até parece que a opinião que tinham até ao julgamento era uma e depois deixou 

de ser a seguir ao julgamento. Não sei que tipo de litigância é esta quando uma pessoa quer uma coisa 

e depois no dia a seguir, só porque há uma primeira decisão numa 1ª instância, logo desiste e 

desmoraliza, digamos assim. Estas explicações é que eu julgo que são devidas: quem foram os juristas 

que foram ouvidos e por que carga de água não foi a câmara toda chamada a pronunciar-se sobre isto, 

porque não foi. Aliás, este assunto foi duas vezes a sessão de câmara, uma vez foi retirada para 

esclarecimentos e da segunda vez foi para dar conhecimento disto que era mais ou menos uma coisa 

que já toda a gente sabia oito dias antes que tinha visto o papel. ----------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora deputada Catarina Oliveira e referiu que no seguimento do 

que já foi aqui dito “eu não posso deixar de estranhar, daquilo que ouvi aos microfones da rádio, dito pelo 

senhor presidente, e daquilo que ele diz aqui. E mesmo aqui, parece-me que ou eu não percebi bem ou 

houve primeiramente a penhora dos saldos de todas as contas do município e depois só de uma das 

contas, isto não consegui, sinceramente não percebi se foi assim ou se houve só a penhora de uma das 

contas nesta ação executiva, porque trata-se de uma ação executiva apesar de outro nome que lhe 

chamou aí. E eu gostava de saber, porque também não percebi muito bem, se o senhor deu ou não 

conhecimento à câmara municipal da decisão de não recorrer, ou melhor, como disse na rádio, não foi 

de não recorrer foi de aceitar, eu vou tentar traduzir, três opiniões dos juristas dos vários juristas 

consultados. Ora, eu quero saber se a responsabilidade dessa decisão é do presidente da câmara ou da 

câmara. Porque, aparentemente, a câmara não sabia de nada, pelo menos a indicação que eu tenho é 

que não foi comunicado nada acerca disso. O senhor disse agora, aqui, pareceu-me à bocadinho, que 

afinal comunicou e foi sempre dando conhecimento de tudo. Portanto, o recurso foi aquilo que o senhor 

decidiu fazer, ou melhor não fazer, ou foi a câmara que decidiu isso? Não entendi. Em relação ao acordo 

que aparentemente combinou na reunião do dia onze de fevereiro, com o Dr. Miguel Nascimento,  

também não me parece acordo nenhum, porque compromete-se a liquidar com os saldos das contas que 

estão penhoradas nas palavras dele não é uma conta, são várias contas, não sei se todos se só algumas 

mas não é só uma e com o tal empréstimo que se comprometeria a fazer junto da caixa geral de 

depósitos. Até comunicou qual era o banco onde ia arranjar o restante do valor a pagar, porque 

efetivamente a câmara vai ter que pagar isso já todos percebemos, não houve recurso por isso vai ter 

que pagar. Mas compromete-se a pagar isto neste acordo, de acordo com o que diz o Dr. Miguel, até 

trinta e um de março e por isso eu fico sem perceber quando me dizem: ai não, diz-nos aqui, isso é só 

uma primeira proposta a seguir nós vamos contrapor que é para fazer um pagamento em prestações. 
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Mas, aparentemente, não foi isso que ficou combinado na tal reunião que tiveram, e que parece-me não 

deu conhecimento de nada disto à câmara. Deu agora, do acordo que já existia e que afinal depois já 

não votaram. Isto é tudo um bocadinho confuso, as suas declarações aqui são também um bocadinho 

contraditórias e depois ouvimos tanta coisa na rádio, ditas por si, que ficamos todos muito baralhados: 

afinal como é que estamos? Porque, efetivamente, vai ter de pagar, ou com este dinheiro ou com outro e 

nem que tenha de pedir mais um empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e informou de que os advogados ouvidos foram 

a Drª Joana Ribeiro, o Dr. Pedro Samagaio e a Drª Fernanda Paula. Em segundo referiu que “não sabe 

qual é a sua fonte de informação, mas este assunto, e com certeza que será os senhores vereadores do 

movimento vagos primeiro, foi amplamente discutido em reunião de câmara. Agora, se me perguntar se 

a câmara deliberou não apresentar recurso isso não, isso não deliberou, agora este assunto foi discutido 

em reunião de câmara e foram postos à frente dos senhores vereadores os vários cenários. É muito giro 

discutirmos os assuntos em reunião de câmara, avaliarmos os riscos das várias decisões e depois, 

quando a acontece qualquer coisa, fugir com o rabo à seringa. Quanto ao acordo, já agora vou deixar 

tudo esclarecido, depois de falar com o Dr. Miguel Nascimento e com o senhor Vasco Santos, acho que 

é assim que se chama o gerente da VAGA SGPS, a proposta do Vasco Santos era pagar de imediato e 

eu disse: eu não sei se tenho condições financeiras e legais e estive-lhe a explicar, dentro daquilo que 

são as minhas limitações da lei dos compromissos, se tenho condições para lhe pagar de imediato, será 

a divisão financeira, será a câmara municipal a decidir, porque eu posso garantir-lhe que neste preciso 

momento não sei se tenho essas condições. eu disse-lhe alguns mecanismos onde nós poderíamos ir 

buscar o dinheiro para pagar, mas não disse, como é óbvio, eu não tenho a certeza, se o empréstimo de 

curto prazo se verifica e disse-lhe, não tenho a certeza se o empréstimo de curto prazo se verifica. Aliás, 

só chegando a acordo com a caixa geral de depósitos é que ficará viabilizado a possibilidade do 

empréstimo de curto prazo. De outra forma não teremos, como já não tivemos antes, acesso ao curto 

prazo. Agora, eu disse ao Dr. Miguel Nascimento faça favor de apresentar uma proposta de acordo, a 

câmara municipal considerará a sua proposta de acordo e apresentará uma contraproposta da forma que 

nós possamos pagar, como é óbvio, dentro das nossas limitações vamos encontrar uma forma em que 

possamos pagar. Se for possível pagar até trinta e um de março pois muito bem a câmara pagará se não 

for possível a nossa proposta de acordo desenhará exatamente isso e cumpre ao seu cliente aceitar ou 

não e avançar ou não com a ação executiva, já avançou com a ação executiva. E o que eu lhe disse foi, 

há umas semanas atrás, que a câmara foi notificada de uma intenção da agente de execução, não 

pergunte os termos técnicos exatos que eu não lhe sei dizer, a solicitar a penhora de todas as contas, de 

todas as contas não de todos os saldos de conta, de todos os bens mobiliários e de todos os valores à 

guarda do município. Esta foi a notificação que foi efetuada à câmara municipal e o que eu lhe posso 

dizer, hoje, no meio de uma confusão que nem o advogado do processo entende, entrou uma ação 

executiva, ou melhor fomos notificados no dia vinte e cinco da entrada de uma ação executiva  em que 

refere apenas como bem penhorado uma conta no montepio geral no valor de dezassete mil e não sei 

quantos euros. E, portanto, há contradição, obviamente há contradição, quer dizer quando eu falo com 

os órgãos de comunicação social eu tenho apenas a informação daquilo que foi a intenção do credor 
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penhorar tudo e mais alguma coisa e hoje eu tenho, por força da notificação da ação executiva, apenas a 

certeza que foi penhorado uma conta no montepio geral com dezassete mil e quinhentos euros. Agora, 

eu não posso adivinhar, até porque essa informação não é uma informação que é prestada ao município. 

Portanto, o que eu lhe estou a dizer são factos: o credor pediu a penhora de tudo; a ação executiva 

refere como único saldo penhorado uma conta no montepio geral com dezassete mil e quinhentos euros. 

É isto que lhe estou a dizer, são factos. Estava enganado quando fui notificado, pois estava, agora sei 

que estou enganado, mas o que é certo é que foi pedida a penhora de tudo e a questão é esta. Eu sei 

que é muito giro agora vir discutir que não tínhamos que pagar nada mas a questão que está aqui para 

responder e que foi respondida em sede de reunião de câmara foi se a decisão judicial era justa ou não. 

E era esta resposta que eu precisava de obter da câmara municipal, era se aquela decisão judicial do 

processo da lomba do forte velho era justa ou não era justa, era aceitável ou não era aceitável pelo 

município e se valeria a pena correr o risco, e a Drª sabe tão bem como eu, ou melhor até, apresentando 

recurso, abrir o processo para um milhão e setecentos mil euros, ou um milhão e quatrocentos euros. 

Neste momento o recurso está circunscrito do tempo de contagem de juros. Se a câmara recorresse de 

toda a decisão haveria a possibilidade de ser condenada ou ganhar, haveria sem dúvida, tal como foi no 

processo Ria Vagos, perdeu, ganhou, perdeu, e hoje estamos todos a chorar, e aquilo que foi avaliado 

na câmara municipal foi se a decisão era justa ou não. Se a decisão é injusta os senhores podem chegar 

a essa conclusão e defender publicamente: a decisão é injusta a câmara municipal devia recorrer. Tudo 

bem, é a posição do vagos primeiro. A posição do PSD, aliás, a posição de todos os vereadores da 

câmara municipal, porque eu não vi nenhum nessa altura a dizer senhor presidente o município deve 

recorrer da decisão porque a decisão é injusta, eu não ouvi nenhum. ------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para fazer uma referência por causa 

desta última intervenção do senhor presidente da câmara “mas depois não vou falar mais nisto porque 

foi posta aqui em causa a idoneidade dos vereadores do movimento vagos primeiro que são 

naturalmente a minha fonte de informação. Foi posta aqui em causa porque o que eu afirmo que eles me 

dizem o senhor presidente agora, aqui na ausência deles, diz que é o contrário, o que quer dizer que 

eles não me transmitem a verdade, estarão a transmitir-me inverdades e, portanto, como eles não estão 

presentes não vou discutir mais sobre esta matéria e fico preocupado com essa afirmação do senhor 

presidente da câmara, com o pôr em causa os senhores vereadores. Mas há uma coisa que lhe quero 

dizer, os vereadores podem não ter dito que não concordavam com a sentença mas também, nunca 

disseram antes para se alegar em tribunal que não tínhamos nada que pagar. É que isto até parece 

litigância de má-fé. Quando se vai ao tribunal dizer eu não devo nada e a seguir se aceita imediatamente 

a decisão do juiz na 1ª instância até parece que se esteve a litigar de má-fé, foi-se para lá com uma 

intenção quando se sabia que não tinha razão e que a razão estava do outro lado. Eu não estou aqui a 

dizer quem tem a razão ou deixa de a ter, o que me parece é que este processo andou muito mal e a 

câmara terá sido muito mal tratada porque se isto foi tratado alguma vez em sessão de câmara eu tenho 

a curiosidade de ver as atas das sessões de câmara e não está lá nada, rigorosamente nada que possa 

indiciar que a vereação está de acordo no sentido em que se faça isto. Agora, há uma execução que eu 

julgo até que já é do ano passado, pelo número do processo, este processo de execução há de ter dado 
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em 2012, pelos vistos só cá chegou agora a notificação e não consigo muito bem saber porquê mas isso 

é lá para os juristas e para os entendidos que eu não percebo nada disso. Sobre esta matéria não vou, 

hoje, aqui falar mais coisíssima porque não estão presentes os vereadores do movimento vagos primeiro 

e as informações que eles me dão foram aqui postas em causa pelo presidente da câmara, não estão 

sequer para se defender, nem para defender a honra deles e, portanto, eu sobre isto fico-me por aqui. Já 

agora, e porque o senhor presidente da câmara falou no processo da Ria Vagos, e que estamos todos 

aqui a chorar eu espero que ainda nos possamos rir porque eu julgo que há uma iniciativa da câmara no 

sentido de ser considerada nula a escritura inicial. Penso que isso foi tratado, pelo menos o senhor 

presidente disse-nos aqui que sim. Portanto, pode ser que ainda venhamos a ter alguma boa notícia. O 

pedido ao ministério público está feito, não está senhor presidente? E pode ou não pode vir a dar-nos 

algum resultado? As das últimas questões o senhor presidente respondeu afirmativamente. ----------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 26 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA; ------------------------------------------ 

------ Entretanto, quando eram cerca das vinte horas e cinco minutos deixaram a sessão os senhores 

deputados Catarina Oliveira e Rui Neto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que era intenção da câmara 

municipal rever o plano de pormenor da praia da Vagueira e iniciou o processo para o efeito, já há 

bastantes anos atrás. Entretanto, o processo foi interrompido, já havia uma proposta de ordenamento 

definida e tinha sido feito o levantamento topográfico que era obrigatório por lei, por força da entrada em 

revisão do POOC. Desde essa altura que não é possível concluir o processo de revisão do plano. 

Conclusões entenderam os serviços que seria possível tentar uma alteração meramente regulamentar e 

foi abordada a CCDR no sentido de saber se aceitaria, em fase de revisão do POOC, aprovar uma 

alteração regulamentar ao regulamento do plano de pormenor da praia da Vagueira. Obtendo a câmara 

municipal o consentimento, para esse efeito, apresentou-se uma proposta de alterações aquilo que eram 

as preocupações mais prementes da autarquia e de todas aquelas que foram apresentadas quase todas 

elas foram aceites. Portanto, naquilo que é mais relevante, daquilo que foi feito, algumas resultam até 

dos relatórios do IGAL, aconselhando a autarquia a clarificar artigos do regulamento do plano de 

pormenor: tratando-se de permitir uso de habitação ou uso comercial em áreas onde o quadro de lotes 

não o permitia; tratando-se de prever o acesso à via pública num desenho urbano do plano de pormenor 

que não tem esse acesso e que criou alguns equívocos com a inspeção geral; tratando-se de deixar cair 

o desenho urbano no interior dos quarteirões em espaços onde está previsto jardins públicos e uso 

público e passagens públicas onde estão implantadas piscinas, garagens, assadores e tudo mais; 

tratando-se de prever a possibilidade de licenciar com o número de estacionamentos em cave inferior ao 

número de fogos por ser tecnicamente impossível, cumprindo a lei com as dimensões dos espaços de 

estacionamento, fazê-lo em cabo por força de um número excessivo de frações. Portanto, todas estas 
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alterações foram aceites e são o mais relevante da proposta de alteração ao regulamento do plano de 

pormenor da praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quando eram cerca das vinte horas e catorze minutos o senhor deputado Jorge Luís Oliveira pediu 

permissão para deixar a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que das 

alterações todas que estão consignadas nesta proposta basicamente, como o senhor presidente acabou 

de dizer, resultam de uma melhoria na gestão do plano e concorda com todas elas. Agora, há aqui três 

alíneas, em três artigos, que o senhor deputado teceu algumas considerações a ver se melhora o texto. 

Em relação ao artigo vinte e nove na questão dos estacionamentos e do cumprimento, ou da 

inviabilidade técnica do cumprimento do quadro de lotes, o regulamento municipal propõe que os 

estacionamentos tenham dois e quarenta por cinco e que as zonas de circulação sejam eficazes não 

definindo as larguras. Acontece que no plano de urbanização da vila e depois no regulamento municipal 

a profundidade das construções consignada nesses planos é de quinze metros e sessenta, o que 

permite um estacionamento de cinco, que é o tal cinco que está no regulamento municipal, uma zona de 

circulação de cinco, outra zona de estacionamento de cinco e as paredes, que são os tais sessenta 

centímetros. Acontece que aqui é-se obrigado a cumprir a mancha do plano que são quinze e, portanto, 

a alteração da mancha do plano seria uma coisa muito complicada, eventualmente só em sede da 

alteração, ao plano, mais profunda. O que o senhor deputado proponha “que se complementasse, nesta 

alínea número seis, é que o cumprimento dos estacionamentos, porque há muito poucos carros que 

tenham mais de quatro metros e meio, diminuísse para quatro setenta e cinco, que é uma questão 

regulamentar e, na minha opinião, tem a mesma força jurídica do regulamento municipal, porque isso 

não é uma imposição legal está no regulamento municipal. E então o que eu proponha é que a redação 

da alínea seis do artigo vinte e nove fosse mais ou menos nestes termos: os estacionamentos poderão, 

excecionalmente, ter dois e quarenta por quatro e setenta e cinco para melhorar o cumprimento do 

previsto no plano de pormenor da praia da vagueira e se tal não for possível poderá ser admitido … e o 

restante texto ficava igual, antes de criar a exceção de não se cumprir, porque não é tecnicamente 

possível, complementar a alínea dizendo que … a profundidade pode ser ligeiramente menos porque 

melhora a zona de circulação. Porque a zona de circulação com quatro metros e meio é difícil de sair de 

lá um carro e eu proponha assim, senhor presidente,… excecionalmente poderão os estacionamentos 

ter dois e quarenta por quatro setenta e cinco para melhorar o cumprimento do previsto no PP da praia 

da Vagueira. É que se não estiver aqui isto eu, ou alguém, projetar um edifício vai ter de cumprir o 

RMUE, na questão da largura dos estacionamentos. Se estamos a excecionar o número de 

estacionamentos, parece-me também muito importante excecionar a medida e tem a mesma força 

jurídica que o regulamento, porque quem está a analisar, e o senhor conhece os técnicos da câmara tão 

bem ou melhor que eles, se esta dimensão cá estiver consignam uma profundidade de quatro setenta e 

cinco, mas se não estiver vai para o RMUE. O ter os quatro setenta e cinco parece uma ninharia mas 

para a zona de circulação são cinquenta centímetros, portanto, melhora muito. Eu percebo que a 

exceção deve ser tratada ao nível do RMUE mas, se calhar, nunca o RMUE considerará quatro e setenta 

e cinco porque de facto há carros que quando estão estacionados, com uma folgazinha à frente e atrás, 
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precisam dos cinco metros. Mas é uma exceção, para todos os efeitos, e que tem a mesma força 

regulamentar, isto no regulamento do plano propriamente dito enquanto que na outra é no regulamento 

municipal e tem as mesmas entidades a aprovar e tudo. Eu penso que ficaria melhor e não colidiria 

porque temos aqui a falta dos tais sessenta centímetros que foram consignados como profundidade 

máxima no RMUE e estão no plano de urbanização da vila exatamente por à zona de circulação. 

Entretanto, o senhor deputado fez referência ao artigo quarenta e sete na questão das zonas verdes e 

outros espaços públicos, no ponto dois e prende-se com as instalações, com a edificabilidade e arranjos 

nas zonas verdes e nos espaços públicos. Todos sabem que existe uma série de edificações de venda 

na zona da praia da Vagueira, e já se aprovou aqui inclusivamente a localização de um estabelecimento 

na praça Parracho Branco, e o senhor deputado deixou um alerta “é que eu tenho conhecimento que há 

construções daquelas que foram registadas na matriz e estão a pagar contribuição. Não sei se as 

pessoas estão devidamente sensibilizadas e não sei depois em termos de registo da conservatória se 

conseguem fazer escrituras de usucapião e registo na conservatória mas de facto há pessoas que 

registaram aquilo nas finanças e eu acho que de alguma forma elas deviam ser alertadas aqui neste 

regulamento para essa questão agora, também não sei qual porque eu não sou jurista. Por fim, fez 

referência ao artigo cinquenta e um que refere as tais zonas verdes nos logradouros anteriores. A 

redação do artigo acaba “sempre que a câmara entenda prescindir das cedências daquelas áreas do 

logradouro devendo o proprietário ou promotor da construção compensar o município pela não cedência 

dos mesmos. O senhor deputado é de opinião de que há aqui uma incongruência, ou seja, “a cedência é 

obrigatória ao nível do licenciamento, seja ele qual for, para cumprimento do plano. Agora, não consigo 

perceber se a câmara prescinde da cedência como é que depois compensa por uma coisa que é dela? 

Acho isto estranho e depois também acho estranho que não se diga como é que compensa o município, 

embora esteja previsto no RMUE uma forma de compensação à edificabilidade, mas aqui não é claro e 

eu acho que isso cria problemas no futuro. É a minha perceção. Primeiro eu acho que se a câmara 

prescinde, de facto, quer dizer haver um lote com vinte metros, ter no plano edificação dos vinte metros e 

depois ter um túnel a passar para o quintal em zona verde que é pública é inconcebível, e eu também 

percebo isso. Agora, a pessoa não cede mas tem de compensar por uma coisa que é sua parece-me, 

tirando a questão que está prevista no regulamento municipal. Acho que isto devia ter aqui escrito que… 

nos termos do previsto no RMUE, se for uma moradia não, se tiver até quatro fogos não mas se tiver 

mais que tem um impacto semelhante ao loteamento sim, se não tiver impacto semelhante ao 

loteamento, ou não for loteamento, então terá que…, porque o terreno continua seu. Esta é que é a 

verdade, porque atualmente a gente faz um projeto, imaginamos que o lote tem vinte por trinta ocupa 

quinze, os quinze tem que ceder ao município. Portanto, o que regista na conservatória, depois de ceder 

e depois de licenciar, são vinte por quinze, são trezentos. Se não faz o licenciamento, ou seja, se faz 

licenciamento na presunção de que a câmara prescinde o lote não são trezentos, o lote são vinte por 

trinta, são seiscentos. Portanto, eu acho que isto aqui não está claro e acho que devia ficar aqui claro em 

que termos é que compensa o município para as pessoas saberem e a questão de compensar o 

município acho que se é dela não tem de compensar coisa nenhuma, é a minha perspetiva. Eu acho que 

esta redação não está clara e vai criar problemas de gestão no futuro, acho que devia ser acrescentado 
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no mínimo nos termos do RMUE para que se tiver impacto de loteamento há uma questão e se no caso 

de o licenciamento não prescindir da cedência aí depois a câmara poderá definir o prescindir que 

contrapartidas são, mas isso é outra questão. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por volta das vinte horas e vinte e dois minutos retirou-se a senhora deputada Maria de Fátima 

Moço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor presidente da câmara e referiu que ficou a saber 

recentemente que os serviços de finanças de Vagos está a “convidar” as pessoas a registar como artigo 

urbano um quiosque. Agora, o senhor presidente não pode responder por aquilo que acha um autêntico 

atentado ao direito. A ocupação do espaço público é um direito de concessão e não é um direito 

definitivo, de acordo com o regulamento municipal e de acordo com qualquer regulamento que fala sobre 

concessões. As infraestruturas que lá estão colocadas não revestem um caráter em que se possa dizer 

que são edifícios, porque não estão incorporados no solo, não têm um caráter de permanência, a 

ocupação é por um ano, contra o pagamento das respetivas taxas, ou seja, há um conjunto de 

características em sede regulamentar e em sede legislativa que não conduzem de maneira nenhuma à 

caracterização dos quiosques e das bancas como prédios urbanos. Portanto, o senhor presidente não 

pode de maneira nenhuma ser responsável pela interpretação que o serviço finanças de Vagos está a 

fazer e cumpre aos munícipes que são “convidados” a participar um artigo que não é urbano, nem 

sequer é artigo, a defender-se e a reclamar. E, portanto, não é por não estar aqui de forma clara, porque 

não é aqui que tem que estar está no regime que estabelece a ocupação pública, aí sim é que tem que 

estar de forma clara, que se trata de caráter provisório, temporário, exercício de uma atividade 

económica e não mais que isso. Isto só se resolvia bem com uma revisão do plano onde aquelas 

manchas deixam de ter aquele cariz de espaço verde, porque é impossível implementar esse espaço 

verde, porque está-se a falar de um conjunto de edificações que foram legalizadas, ou seja, já existiam 

com a aquela ocupação, e portanto, hoje seria de ter a justiça, reconhecer que não interessa à câmara 

municipal, reconhecer que é impossível implementar os espaços verdes e colocá-los em espaço privado. 

Agora, há um problema diário que é renovar autorizações de utilização em que aquilo que aparece no 

plano como mancha verde são garagens, são assadores, são construções, são telheiros e então só 

houve uma hipótese que foi arranjar por via regulamentar, uma vez que não se podia conduzir o 

processo de revisão até ao fim, uma solução. Esta redação, e os técnicos da câmara jamais acreditaram 

que a CCDR fosse aceitar isto, foi quase que dada pela CCDR para aceitar esta solução, numa solução 

de compromisso porque perceberam o problema da câmara municipal em gerir, hoje, o plano que existe. 

Não estando prevista no regulamento como se efetua a cedência, já se sabe, segue para o regulamento 

municipal e, portanto, por força de um loteamento e a câmara não irá obrigar os condóminos das frações 

a ceder o que o loteador nunca cedeu. Isto é um contrassenso, mas é um contrassenso que permite à 

câmara, de forma legal, resolver um problema. Não é a solução perfeita, porque isso só com a revisão 

do plano, mas também não colhe, para novas urbanizações e para novos prédios, a tese de que não 

cedendo fica propriedade privada e não tem que compensar, porque tem de compensar, porque hoje 

num loteamento pode propor cedências de acordo com a lei e a câmara não ter interesse nessas 

cedências e dizer que quer a compensação de acordo com o RMUE. A câmara pode fazer isto e já o fez, 
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em Ouca, porque deixaram um triângulo no meio de Ouca para a câmara ir lá tratar que não confere, não 

é necessário para equipamentos e não é necessário para espaço verde e a câmara prescindiu da 

cedência e o proprietário compensou a câmara em taxas. Portanto, como se vê, isto é hoje possível, não 

há nenhum problema. A verdadeira questão é outra, ou seja, é aquele que o senhor deputado pôs a 

seguir: e caso seja uma moradia? Só que estas situações não existem nas moradias, só existem nos 

prédios que têm um impacto semelhante a loteamento. A verdadeira questão surge em tentar, ou 

perceber se é possível, cobrar a edifícios construídos há imenso tempo, na altura licenciados, como foi, e 

posteriormente legalizados, como foi. Agora, se é possível, ou não estar, no momento em que se emite 

uma autorização de utilização, a exigir o pagamento proporcional isso não, não é possível. Portanto, a 

câmara municipal, aqui, vai ter que decidir se é de interesse ou não e se é possível ou não cobrar a 

respetiva compensação. É possível nos casos novos e não é possível nos casos antigos. Sendo certo 

que está, aqui, uma lacuna enorme que só será, digamos assim, ultrapassável com um processo de 

revisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Rogério Simões e sugeriu ao senhor presidente da câmara 

que ele notificasse o chefe da repartição de finanças de Vagos nesse sentido porque pode ser que ele 

consiga sensibilizar as pessoas no sentido de não declararem quando elas forem lá para fazer isso. ------ 

------ Terminadas as intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 26 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que este caso é parecido, ou seja, o 

processo de revisão e adaptação ao PDM do plano de urbanização foi entravado, ou entalado, pelo 

processo de elaboração do PROTC que até hoje, infelizmente, continua por publicar apesar de 

aprovado. Conclusão, a câmara foi chamada a ponderar se valia pena revogar o plano de urbanização 

deixando apenas em vigor a regras do plano diretor municipal que entrou em vigor em 2009 e se isso era 

possível, e a Drª Fernanda Paula, que foi consultada para o efeito, garantiu que sim, ou se o plano de 

urbanização tinha um conjunto de virtudes que justificavam que se mantivesse em vigor e que se 

alterasse depois aquilo que eram as suas vicissitudes. O senhor presidente, e não a câmara municipal, 

chegou à conclusão, depois de devidamente esclarecido pelos técnicos da câmara municipal que o plano 

de urbanização tinha um conjunto de virtudes que justificavam a não revogação do plano de 

urbanização. Então, e uma vez que não se podia levar até fim a revisão, decidiu-se perceber quais eram 

as grandes vicissitudes, os grandes problemas colocados pelo plano de urbanização e tentar, mais uma 

vez, pela via regulamentar, após consultas da CCDR para o efeito, chegar a um conjunto de alterações, 

pela via regulamentar, que dão resposta àquilo que são o grosso, não é tudo, das reclamações dos 

munícipes. Estas reclamações têm a ver com os afastamentos, os alinhamentos, com os anexos, com os 

sótãos e com as áreas máximas da parcela para efeitos de construção. Portanto, e de acordo com o 
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senhor presidente, a câmara foi muito bem sucedida na negociação com a CCDR  e o resultado está 

aqui para discussão e aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para comentar duas ou três 

questões. No artigo catorze número dois, dos afastamentos ao limite do lote diz “ficam estabelecidos os 

seguintes afastamentos mínimos da construção principal em relação ao limite do lote em função da 

tipologia”. Embora seja uma redundância os projetos têm sempre de cumprir a legislação em vigor, 

nomeadamente as outras legislações que existem em relação ao afastamento da parcela. O senhor 

deputado é de opinião que a seguir à “construção principal” ficar aí “salvaguardada a restante legislação 

em vigor”, porque estes afastamentos podem não permitir cumprir a legislação, mas também são 

mínimos, é verdade. Depois, no artigo quinze, e o senhor deputado acha que é mesmo um erro, número 

três onde diz “se o prédio loteado já estiver servido das infraestruturas necessárias a operação de 

loteamento … definidos no regulamento municipal de taxa em vigor”, mas isto não acontece só nos 

loteamentos e por isso propôs que ficasse assim, de acordo com o próprio RMUE: “se o prédio edificado 

já estiver servido de infraestruturas necessárias …” porque esta questão é para a operação de 

loteamento mas também é para prédios a edificar, é para as duas situações, e o que está aqui é só para 

loteamentos. Esta redação não parece muito correta. -------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente e disse que este ponto fala acima de tudo daquilo que são 

as condições para o loteamento e isto refere-se aqueles loteamentos sem obras de urbanização e é o 

que pretende acautelar. E são sem obras de urbanização porque elas já existem e por isso deve o 

loteador compensar o município em numerário ou espécie de acordo com o regulamento de taxas pela 

existência das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Rogério perguntou como se fará quando for uma edificação, por exemplo, de 

oito apartamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente respondeu que será um impacto semelhante a loteamento que vai dar ao 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado retomou a palavra e falou no artigo vigésimo, que refere os anexos e 

garagens, a alínea b) do número um que diz “existir apenas um único piso nos anexos” e depois na 

alínea e), do número do mesmo artigo, prevê-se que os anexos possam estar incluídos na construção 

principal, porque diz “não poderão ser construídos entre o plano de fachada frontal…”. Mas, em relação 

à alínea b) “acho que se devia limitar a altura”, porque um piso de três metros e meio ou quatro metros, 

que é o normal nos regulamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, de acordo com as alterações sugeridas e aceites. -------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 02 de outubro de 2012, à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS; --------------------------------------- 
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------ Apresentou o ponto a senhora vereadora Albina Rocha e referiu que a presente proposta já foi 

enviada  a todos os deputados. Entretanto, foram dadas sugestões e feitas as alterações de acordo com 

as mesmas, mas se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar pode fazê-lo. -------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Sérgio Freire usou da palavra e começou por agradece à câmara por 

ter aceitado as melhorias que sugeriu à versão inicial do regulamento. Contudo, referiu que o documento 

que foi enviado aos deputados não é o que contém as alterações, e sim a versão inicial. ---------------------- 

------ Retomou a palavra a senhora vereadora Albina Rocha e informou de que realmente a versão 

enviada foi a inicial, a que tinha vindo à assembleia de 28 de dezembro de 2012 e não chegou a ser 

discutida, e não a alterada, mas as alterações sugeridas pelos senhores deputados estão todas 

contempladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Sérgio Freire pergunta até que ponto é legítimo ir votar-se uma coisa quando na 

verdade foi enviada outra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora vereadora informou de que foram aceites todas as alterações e o documento está aqui 

para quem quiser consultar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor deputado Sérgio Freire é de opinião que o senhor presidente terá de se pronunciar sobre 

esta questão, até porque um regulamento desta natureza é muito importante, uma vez que estabelece as 

regras para atribuição de subsídios às diferentes associações do concelho. Foram feitas um conjunto de 

alterações, porque inicialmente também estavam consideradas as freguesias a par com as associações 

e na altura isso não pareceu que fosse o mais correto. Depois, havia também a questão dos critérios 

onde havia uma pontuação de critérios, só que a consequência dessa pontuação não estava explicita e 

seguiu-se outra metodologia, ou seja, é elaborado um relatório, que pode ser consultado, e onde, de 

forma transparente, as associações podem perceber o porquê de determinado subsídio. Também houve 

uma alteração que se prendia com a questão da haver uma possibilidade de exceção para apoio 

extraordinário, caso seja necessário. Uma outra alteração é que prende-se com o facto de poderem 

existir pedidos de subsídios que não estabeleçam mínimos face aos critérios definidos no próprio 

regulamento e, portanto, isso deve estar contemplado. Não foi considerada uma questão que o senhor 

deputado levantou e que tinha a ver com uma espécie de garantia, ou seja, vai existir um teto máximo 

para a atribuição de subsídios mas deveria prever-se, ou de alguma forma proteger, a situação em que 

uma associação podia usurpar todo o montante que lhe foi atribuído e dessa forma excluir outras 

associações. Isso não foi considerado mas de um modo geral o regulamento está muito bem conseguido 

e deve começar a ser utilizado o mais breve possível, porque é uma mais-valia nesta área na medida em 

que passa a haver um conjunto de regras e a efetuar-se a atribuição de subsídios de uma forma 

transparente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou de que as alterações foram aceites, o que aconteceu foi que 

houve um equívoco no envio do documento. As alterações sugeridas foram aceites e são do 

conhecimento da mesa só que não competia à mesa da assembleia alterar o texto original que foi 

aprovado em reunião de câmara e, portanto, o senhor presidente não deu instruções nesse sentido nem 

tinha de o fazer. Contudo, havia a confirmação de que todas as alterações solicitadas tinham sido 

introduzidas no documento, tal qual foram comunicadas. Portanto, é isso que se vai votar aqui hoje, não 
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o documento que vos foi endereçado, porque esse é o documento que foi aprovado em 1ª instância na 

câmara municipal, mas o que resulta das alterações que foram aceites posteriormente e que foram 

enviadas por e-mail para a câmara. Se entretanto houver alguém que não conheça as alterações terá de 

avisar que não está em condições de votar porque não conhece o documento final, ou então resta-lhe 

confiar na palavra do presidente da mesa e na da senhora vereadora. ---------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e informou de que teve 

conhecimento das alterações que a senhora vereadora enviou e, portanto, tem conhecimento da versão 

final do regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da mesa e informou de que ele e os porta-vozes do partido 

têm conhecimento do documento final, portanto, foram aceites as sugestões assim como foram 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor deputado Sérgio Freire retomou a palavra e informou de que a senhora 

deputada Catarina Oliveira, antes de se retirar da sessão, pediu-lhe que apresentasse um conjunto de 

dúvidas, ou pequenas sugestões, relativamente ao documento. A primeira dúvida prendia-se com o facto 

de saber se as IPSS’s e os Centros Sociais e Paroquiais também estão incluídos neste regulamento. ----- 

------- A senhora vereadora esclareceu que estão incluídas todas as associações humanitárias e de 

âmbito social, desde que estejam registadas. Se não estiverem têm de se registar para poderem usufruir 

da atribuição de subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Continuando, o senhor deputado Sérgio Freire referiu-se ao artigo terceiro alínea a) e à expressão 

“é constituído por ser…” e a senhora deputada Catarina entende que pode ser retirada esta expressão; a 

alínea b), do mesmo artigo, podia retirar-se “igualmente”; no artigo quinto sugeriu que ficasse “não cabe 

ao município decidir quem representa legalmente as entidades, são os estatutos destas que têm de fazer 

essa referência”; também nesta sequência referiu-se ao anexo três, o formulário, onde fala no presidente 

da direção a senhora deputada sugeria deixar um espaço em branco para preenchimento, ou substituir 

por o “representante legal”, porque o representante pode não ser o presidente da direção. ------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, com as alterações, entretanto, sugeridas por alguns dos deputados 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto cinco da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA FLORESTA. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara municipal e informou de que foi dada nos 

últimos tempos uma relevância extraordinária à floresta, não só por causa dos fogos florestais mas 

também por se começar a considerar um recurso importante para o país. Entretanto, surgiu um conjunto 

de alterações legislativas e a câmara municipal, avisada para o efeito, sentiu-se na necessidade, em 

função das taxas que tinha para esta atividade, de criar o respetivo regulamento. Para além desse 

objetivo, de criar o regulamento para de alguma forma justificar as taxas que cobrava, agora adaptadas 
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ao estudo que foi encomendado à universidade de Coimbra, visa-se, obviamente, criar um conjunto de 

regras mais claras que o decreto-lei cento e trinta e nove, de noventa e nove, que era o que ainda se 

aplicava no que toca a assegurar a sustentabilidade do recurso florestal e dos recursos ambientais 

associados à floresta, tais como: disciplinar o uso do solo, programar a gestão florestal. Tudo isto 

associado a um conjunto de novas legislações, novas diretivas, novas imposições e por outro lado 

desincentivar um conjunto de comportamentos associados à mobilização de solos e à destruição do 

coberto vegetal que urgia disciplinar de forma mais clara e precisa do que está previsto na legislação, 

nomeadamente na lei da REN. Portanto, a partir do momento que o plano diretor municipal tem como 

parte do seu regulamento e do seu ordenamento a floresta e define o interesse estratégico da floresta 

fazia todo o sentido ter aqui, hoje, este regulamento. --------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu uma questão, que 

no seu ponto de vista pode ter alguma importância. No artigo treze, na arborização da proximidade da 

rede viária, fala aqui que “não são permitidas ações de arborização ou rearborização a menos de três 

metros da zona da estrada ou caminho”, mas a verdade é que existem caminhos com três metros e dois 

metros e meio e portanto, se se respeitar só os três metros do caminho ficarão as copas a oito metros e 

meio. Nesta situação o senhor deputado propunha que em vez dos três metros da zona da estrada 

ficassem cinco metros do eixo da via, porque pelo menos assim garantia-se os dez metros entre a 

arborização se esta estiver de um lado e do outro. Assim parece que em alguns sítios as copas ficam 

muito perto umas das outras e dever-se-ia acautelar na salvaguarda da via. -------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara informou de que irá saber se de acordo com a lei é ou não aceitável 

a sugestão do senhor deputado e se for far-se-á a alteração. ---------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Do público pediu e usou da palavra o senhor vereador Mário Martins e começou por dizer que não 

era para vir a esta reunião, uma vez que teve assuntos a tratar e pensava não chegar a tempo, mas 

ainda bem que veio porque, de facto, foram aqui tecidas algumas afirmações que são injustas e não são 

verdadeiras. O senhor vereador referiu que “pertenço ao grupo daqueles que acha que quem gere tem 

sempre a possibilidade que alguma coisa não lhe corra bem e quando essas coisas não correm bem, a 

quem gere, só daqueles que pensa que também não correm bem para quem se lhe opõe politicamente, 

ao contrário do que se poderia pensar. Isso é mau para o concelho, quando as coisas correm mal, e é 

particularmente mau para os cidadãos. Queria dizer que sobre algumas afirmações do senhor presidente 

esta questão, que tem a ver com a lomba do forte velho, não esteve presente em nenhuma reunião 

desde março até ao dia vinte e seis, a não ser a uma que eu faltei em agosto, mas isso também pode ser 

comprovado pelas atas da reunião de câmara. Eu estive com o mandato suspenso até ao fim de 

fevereiro e tanto quanto conversei com o senhor vereador Paulo Ramos ele ter-me-á dito que este 

assunto esteve numa das reuniões, penso que de fevereiro, onde, e isto são palavras dele, foi deliberado 

que a câmara recorreria neste processo. A ideia dele de recorrer é que recorreria até ao fim, são 
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palavras do vereador Paulo Ramos. Ele não está aqui para dizer o que pensa mas foi o que ele me 

transmitiu na reunião do dia vinte e seis. Na reunião do dia vinte e seis eu tive ocasião de questionar o 

senhor presidente quando ele disse que a câmara municipal tinha, e estão aqui os vereadores do próprio 

PSD que podem, enfim, desmentir-me se acharem que não estou a dizer a verdade, decidido que a 

decisão do tribunal era justa e eu perguntei ao senhor presidente qual câmara é que tinha decidido e o 

senhor presidente disse-me: não foi este órgão eu achei que era justa a decisão do tribunal. E eu não 

disse mais nada, não tinha que dizer mais nada até porque o ponto era para tomarmos conhecimento de 

que a sentença tinha transitado em julgado naquilo que ao pagamento dizia respeito. Relativamente o 

senhor presidente nem sabia que tinha sido dado entrada da ação executiva ao que o vereador Silvério 

respondeu: não, não senhor presidente chegou hoje a informação à câmara municipal de que a ação já 

deu entrada. Aliás, bastaria ver o projeto de acordo que nele já consta o número de ação executiva e 

portanto, esse projeto de acordo já esteve na reunião do dia dezanove, e já nessa altura o projeto de 

acordo trazia o número da ação executiva. Relativamente à questão das contas bancárias pareceu-me, 

também, que o senhor presidente talvez porque não tivesse conhecimento da chegada da informação da 

ação executiva, não saber qual eram as contas penhoradas, pareceu-me. O vereador Silvério teve a 

ocasião de dizer que não era a do PAEL, teve ocasião de dizer que era uma conta do montepio que teria 

lá na altura penso que ele disse catorze mil euros, mas falou-se aqui em dezassete mil mas isso não é 

relevante para a questão. E, portanto, esta é aquilo que me parece ser a verdade e não vale a pena a 

gente sacudir, às vezes, algumas coisas que nos parecem mais difíceis de assumir. Acho que todos nós 

às vezes temos de ter algum rasgo de humildade para assumir alguns erros que todos temos nos nossos 

percursos e, portanto, acho que é nossa obrigação assumi-los e não sacudi-los. Portanto, eu deixava 

aqui esta nota e esta nota pode ser comprovada, estão aqui os senhores vereadores que estiveram 

nessa reunião e existem as atas que podem comprovar tudo aquilo que eu estou a dizer. Acho que é 

pena  que se queira, efetivamente, fazer parecer aquilo que não é de facto. --------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara pediu permissão para usar da palavra em defesa da honra ao que o 

senhor presidente da mesa deu autorização. Assim sendo, referiu que “se a honra do senhor Eng.º Mário 

Martins foi posta em causa na mesma medida a minha está posta em causa. As afirmações injustas, 

porque não são verdadeiras, presumo que a única que o senhor considerou injusta por não ser 

verdadeira é aquela em que eu refiro que a decisão judicial, já nem digo o assunto digo a decisão 

judicial, foi transmitida à câmara municipal, foi dada conhecer à câmara municipal e foi discutida a 

própria decisão, a bondade da decisão. Aliás, eu lembro-me de dizer, a não ser que esteja a ficar doido, 

de que o resultado era muito bom e só não era excecional, porque o resultado excecional e perfeito era 

termos ganho a ação e indemnizar em zero euros a Licínio Ramos Lda.. Portanto, eu penso, e aí eu já o 

disse não é novidade nenhuma, este assunto nunca foi à reunião de câmara no sentido de a mesma 

deliberar sobre o mesmo. Portanto, nunca houve nenhuma deliberação da câmara sobre a decisão 

judicial. Agora, este assunto já foi pelo menos quatro vezes à reunião de câmara, foi antes da decisão 

judicial e foi depois da e já com a decisão judicial, foi nas propostas de acordo, foi no requerimento inicial 

da Licínio Ramos, a comunicar a resolução unilateral do contrato, foi na proposta de acordo do senhor 

Licínio Ramos Lda., e foi retirado para esclarecimentos, e foi já na decisão judicial onde se discutiu o teor 
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da mesma e a possibilidade ou a viabilidade do recurso. Obviamente, se da discussão entre as pessoas 

presentes, eu sou-lhe sincero não sei quando é que foi e não sei sequer se o senhor estava presente, 

agora, eu tenho a certeza que esta assunto foi discutido com os vereadores, e se dessa discussão eu 

interpretei mal, ou seja, de que a decisão era má para o município de Vagos e sendo má era obrigação 

do município, independentemente de ter razão ou não e de o recurso ser viável ou não, recorrer da 

mesma, então se eu interpretei mal eu hei-de estar em condições de me dirigir aí a um hospital qualquer 

de maluquinhos. Portanto, aquilo que eu entendi, da opinião que colhi dos senhores vereadores que 

estavam presentes nessa reunião de câmara, foi exatamente de que a decisão era justa e que 

deveríamos ponderar sim mas acima de tudo aguardar por aquilo que era a jogada do autor. E porquê, 

senhor Eng.º? E volto a repeti-lo aqui porque não lhe transmitiram todas as minhas afirmações, porque 

se se aceita que o resultado da ação ou a sentença é justa e é positiva do ponto de vista dos interesses 

do município recorrer da mesma significa abrir o processo ao pedido de indemnização total, 1,4 milhões 

de euros. E, portanto, se amanhã o município, tendo obtido uma decisão de 1ª instância de quatrocentos 

e oitenta mil euros, fosse condenado, por ter intrometido o recurso em 1,4 milhões de euros, eu queria 

ver aqui quem é que era crucificado. Porque é muito fácil, é muito fácil, depois de saber o resultado 

questionar o mesmo, porque o resultado já é conhecido, e eu sou sincero não estou disponível para esse 

baile. E o que disse a seguir é inteiramente verdade, tudo o que disse a seguir, agora, eu fiz questão de 

dizer que não cheguei a acordo com o Dr. Miguel Nascimento, até porque fiz questão de dizer, também, 

que não sabia se aqueles instrumentos, que iam constar da proposta de acordo efetuada pelo Dr. Miguel 

Nascimento, seriam passíveis de ser cumpridos pela câmara municipal. E não fazia sentido assinar um 

acordo, ou submeter um acordo a aprovação de câmara, que a seguir não iria ser cumprido. Para mim 

ele fez aquilo que era obrigação dele que foi apresentar uma proposta de acordo e agora está nas 

nossas mãos o contrário, apresentar uma contraproposta de acordo. Diz muito bem, o número da ação 

está nessa proposta de acordo mas a ação chegou à câmara municipal no dia vinte e cinco de fevereiro, 

na segunda-feira. E é nessa ação, e eu quero que fique tudo muito clara, que está indicada o único saldo 

e a única conta penhorada, porque até ali, até sermos notificados da ação, e eu peço desculpas por ter 

ido para Lisboa na segunda-feira e só ter entrado na câmara municipal na parte da tarde de terça-feira 

para a reunião de câmara, desconhecia que tinha entrado a ação. Até ali a primeira ideia com a 

notificação da intenção de penhora é que todas as contas seriam penhoradas, a segunda ideia é que só 

algumas contas tinham sido penhoradas, terceira ideia, no caso da caixa geral de depósitos, só uma 

conta estaria penhorada e, por fim, quarta ideia e conclusão factual da entrada e registo da ação 

executiva na câmara municipal é que só uma conta no montepio geral foi penhorada. Portanto, pode 

perguntar a qualquer funcionário da divisão financeira da câmara municipal se foi assim ou não foi. Pode 

pedir cópia dos e-mails enviados e troca de correspondência entre a caixa e o Dr. Miguel Nascimento 

para saber se foi assim ou não foi, terei muito gosto em lhos dar. A ideia inicial era uma, as conclusões 

intermédias das conversas entre caixa geral de depósitos e câmara municipal, camara municipal e 

bancos, era outra, e não fui eu que as fiz, e o resultado final da ação é que só uma conta e um saldo 

estariam penhorados. Portanto, se quiser dizer de forma absoluta é verdade eu enganei-me, enganei-me 

quando pensei que todas as contas tinham sido penhoradas, enganei-me quando pensei que só algumas 
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contas tinham sido penhoradas, porquê? Porque se veio a verificar que só uma conta foi penhorada. Mas 

eu ainda não tenho o dom da adivinhação, eu trabalho com a informação que tenho no preciso momento 

e, portanto em nenhum momento eu faltei àquilo que eu achava que era a verdade, verdade ou 

fundamento da informação que me era prestada pelos serviços, em nenhum momento. Estamos apenas 

em discordância, sobre este assunto, se ele foi ou não discutido pelos senhores vereadores, porque 

deliberado já sabemos que não foi, isso não foi. Agora, eu não devo estar muito bem ou o senhor não 

esteve presente na mesma reunião onde a decisão judicial foi apresentada e foi discutido o resultado da 

mesma e os termos da mesma, que fique bem claro, onde eu chamei à atenção do inconvenientes e das 

virtudes da apresentação de recurso. Tudo isto foi objeto de ponderação, se o senhor me perguntar 

senhor presidente isto foi objeto de decisão? Eu digo-lhe já, não foi, porque já disse, não foi, mas foi 

objeto de ponderação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Mário Martins só para dizer que “o senhor presidente não 

precisava de ser tão longo porque de facto daquilo que esteve a dizer foi aquilo que eu disse. Eu disse 

que o senhor tinha afirmado que a decisão era sua e o senhor acaba de dizer isso. Nunca foi deliberado 

na câmara municipal, também acaba de o dizer e eu mantenho, efetivamente, aquilo que disse, desde 

que tomei posse em março esse assunto nunca esteve na reunião de câmara a não ser numa reunião de 

agosto a que faltei por motivo de férias. Agora, todas as outras questões, repare, eu limitei-me a relatar 

factualmente o que tinha acontecido e que o senhor confirmou, aquilo que se passou na reunião de 

câmara e todas essas questões. Aquilo que me trouxe, aqui, a este microfone foi o facto de o senhor 

dizer que isto era do conhecimento dos vereadores, ou que teria tratado disto com eles. Eu mantenho 

que desde março, altura em que tomei posse, esse assunto nunca esteve em nenhuma reunião, e isso 

pode ser confirmado pelas atas e se eu hipoteticamente estiver enganado eu também terei a hombridade 

neste sítio, na presença das mesmas pessoas dizer eu enganei-me. Foi só exatamente para isso que eu 

aqui vim e até gostava de não ter vindo. De resto foi relatar coisas que são factuais e que me parece que 

o senhor reconhece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor vereador Silvério Regalado fez uma intervenção, enquanto público, só para 

que não ficasse qualquer espécie de ideia errada relativamente àquilo que foi aqui afirmado, quer pelo 

senhor vereador Mário Martins quer pelo senhor presidente da câmara. Quando o senhor presidente 

afirmou na reunião de câmara que a ação executiva não tinha entrado ele não tinha conhecimento dessa 

situação. O ofício entrou na câmara no dia vinte e cinco, foi despachado para o senhor vereador, nesse 

mesmo dia, e imediatamente antes da reunião de câmara teve acesso ao documento e despachou-o de 

imediato ao senhor presidente, para a Drª Joana Ribeiro e para o Dr. Pedro Samagaio. É nesse 

documento que aparece, pela primeira vez, e única e exclusivamente a conta do montepio geral. Este 

assunto foi debatido, como são debatidos imensos assuntos, na reunião de câmara e o senhor 

presidente quando afirmou aquilo que afirmou na reunião de câmara estava a dizer a verdade e 

obviamente que também não foi isso que foi posto em causa pelo vereador Mário Martins. ------------------- 

 -----Não havendo mais público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao 

segundo secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

30 
 

------De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. ---------------------------------------------- 

------O presidente, ____________________________________________________________________ 

------O primeiro secretário, _____________________________________________________________ 

------O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


