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ATA Nº13 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 05 de fevereiro 

de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, no 

salão nobre dos paços do concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, em sessão ordinária, sob 

a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pelo senhor Victor Fernando Santos 

Neto, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------- 
------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 11/12/2015. -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05 DE DEZEMBRO DE 2015 A 01 DE FEVEREIRO DE 2016 NOS TERMOS 

DA ALÍNEA c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ------------ 

------ PONTO DOIS: DELIBERAR SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DE VAGOS, CONFORME A LEI 33/98 DE 18 DE JUNHO E SUA PRIMEIRA ALTERAÇÃO PELA LEI 

106/2015 DE 25 DE AGOSTO, NOS SEGUINTES TERMOS: ---------------------------------------------------------- 

------A) FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 5º, N.º1, AL. D); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------B) FIXAÇÃO DO NÚMERO DE CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 5º, N.º 1, AL. J); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------C) ELABORAR E APROVAR O REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DE VAGOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, N.º 1; --------------------------------------------------- 

------D) DESIGNAÇÃO DOS CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 5º, N.º 1, AL. J); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ PONTO TRÊS: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS NA AdRA – ÁGUAS DA REGIÃO 

DE AVEIRO, S.A. – AUMENTO DE CAPITAL. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da Assembleia Municipal: ---------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Manangão, Maria da Graça Matias Gadelho, José 

Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, 

Liliana Barreira e Marco Aurélio Lourenço Martins, eleitos na lista do PSD. ---------------------------------------- 

------ Mário Castelhano, Ana Paula Mourão, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira Pascoal, 

António Bastião e Elisa Eusébio Novo, em substituição de Jorge Pereira, que tomou posse, eleitos na 

lista do CDS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Óscar Manuel de Oliveira Gaspar e Pedro André Santos Neto, eleitos 

na lista do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Luís Fernando Dias Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ouca; Silvério de Jesus Rua, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da Junta de Freguesia de Santo 

André de Vagos, Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Soza e Fernando 

Julião, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António. ------------------------------------------------ 

------ Faltaram ao início da sessão os senhores deputados Hermes Fernandes, Maria Fernanda de 

Oliveira e Ana Paula Mourão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os senhores deputados Maria Helena Marques dos Santos, César 

Manuel da Silva Grave e Jorge Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os Vereadores senhora Sara Raquel Rodrigues 

Caladé, senhor João Domingues, senhora Dulcínia Sereno, senhora Maria do Céu Marques e o senhor 

João Paulo Sousa Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 11/12/2015. --------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a votação a ata da sessão realizada no dia 

11 de dezembro de 2015, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, não tendo votado os 

membros que estiveram ausentes na respetiva sessão. ------------------------------------------------------------------ 
------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

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

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da Assembleia Municipal, no período compreendido 

entre 14 de dezembro de 2015 e 05 de fevereiro de 2016. O senhor Presidente informou de que os 

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

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

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

setembro, e na alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do Regimento da Assembleia Municipal de Vagos, o 

senhor Presidente informou o órgão deliberativo que a Mesa da Assembleia Municipal justifica as faltas 

dadas pelos senhores deputados César Grave e Jorge Pereira à sessão de hoje. ------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

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

------ O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Soza, Fernando Vieira, pediu e usou da palavra 

para referir duas questões relacionadas com a Freguesia que preside. A primeira tem a ver com a 

estrada nova que está em frente ao Parque Empresarial de Soza e por sua vez, e em consequência, a 

ligação da mesma a Vagos. A junta de Freguesia já fez intervenções junto à ASCENDI, junto das 

equipas que a ASCENDI fez deslocar ao local e junto à empresa que faz as manutenções da rede da 
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EDP e a verdade é que continua sem luz, tanto na rotunda central em frente ao campo de futebol de 

Soza, junto às manilhas. A primeira vez foi dito, à Junta de Freguesia, que tinham roubado os fios e que 

iam resolver mas continua sem luz. A segunda questão tem a ver com a iluminação na rotunda a seguir 

ao restaurante Rampinha, ou seja, deve ser um problema de relógios, porque acende ao meio dia, 

desliga à noite e a nova, a última a ser construída, está sempre apagada. O senhor Fernando foi 

informado por uma das equipas que tinha havido ali uma confusão, ou seja, houve uma troca de ligações 

das caixas e depois pediram para desligar. Outra questão que abordou prende-se com as escolas da 

Freguesia que estão em funcionamento, e que se vão manter, e sobre as várias reclamações que têm 

sido feitas. A Junta de Freguesia está a preparar um ofício para enviar para a Câmara Municipal porque 

o senhor Fernando considera que isto não se enquadra nas pequenas reparações a pintura dos edifícios 

e todas as quatro precisam de ser pintadas. A Junta de Freguesia ainda pôs a hipótese de colaborar e 

ser ela a executar esse trabalho mas foram pedidos orçamentos e estes rondam os treze ou catorze mil 

euros para as quatro escolas, mas é um valor demasiado elevado para ser a Junta a suportar. O senhor 

Fernando é de opinião que a Câmara Municipal deveria ter em atenção esta questão porque estes 

edifícios não são pintados há mais de dez anos. --------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado José Martins e começou por felicitar a Câmara 

Municipal pelo desenvolvimento feito na Zona Industrial de Vagos, uma área bastante importante para o 

concelho, e pelo trabalho meritório que está a ser feito numa outra área, que já foi em tempos muito 

importante neste Concelho, a agricultura. O senhor deputado sabe que o Município não pode trabalhar 

na agricultura mas quer saber o que é que pode fazer, o que é que tem feito e quais são as aberturas 

que há para o investimento na área da agricultura no concelho de Vagos. Outra preocupação que expôs 

tem a ver com a vila de Vagos e com o facto de nos últimos tempos terem havido sucessivos cortes de 

energia. Embora saiba que tem havido alguma dificuldade em ser resolvido mas isto causa um 

transtorno às pessoas, aos comércios e a toda a atividade aqui existente. Na vila existe, ainda, algumas 

zonas em que o aspeto está um pouco degradado, zonas essas que mereciam um tratamento um 

bocadinho mais preocupado e referiu-se essencialmente ao espaço frente ao Café Trindade, o da antiga 

serração, e que se encontra muito feio. O senhor deputado desconhece se a Câmara poderá ter alguma 

intervenção perante os proprietários mas aquela é uma zona nobre da vila e está com um aspeto pouco 

digno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e quarenta minutos, deu entrada na sala o senhor 

deputado Hermes Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Pedro Neto e referiu que recentemente têm 

andando a ser feitas obras de arranjo da estrada que liga a Vagueira à Costa Nova. O senhor deputado 

quis saber se é o dono de obra que está a fazer a reposição de areias nas praias e se sim propôs ao 

executivo camarário que peça esclarecimentos sobre a questão do troço que liga a Vagueira ao Areão, 

que também foi bastante estragado por parte do transporte de areias para as respetivas praias e para 

que seja também ele arranjado e de preferência antes da chegada do verão. De seguida perguntou qual 

o ponto de situação do projeto da ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos, porque o senhor deputado 
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crê que o concelho de Ilhavo também está incluído nesse projeto e já iniciou algumas obras de arranjos 

e de pavimentação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ ------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e quarenta e cinco minutos, deu entrada na 

sala a senhora deputada Maria Fernanda Oliveira. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra a senhora deputada Diana Cartaxo e perguntou para 

quando está previsto o alcatroamento da estrada que vai da Capela de Parada de Cima até ao lugar de 

Gândara, porque ultimamente tem chovido bastante o que torna aquela via intransitável, nomeadamente 

no cruzamento para a igreja matriz de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra a senhora deputada Elisa Novo e referiu que como trabalha 

diariamente com jovens tem notado a falta de existência de um local para a juventude se reunir e por 

isso deixa a sugestão de se pensar na instalação de uma casa da juventude no concelho de Vagos. ------ 

------ A senhora deputada Carla Gouveia usou da palavra e referiu que na última sessão, em dezembro, 

após a insistência do seu colega para que respondesse à questão colocada, e lembrou a questão, ou 

seja, porque é que o orçamento não passou pelo conselho municipal de juventude, o senhor Presidente 

da câmara respondeu que foi um lapso mas que estava prevista a realização de uma semana jovem tão 

debatida pelo conselho. Essa semana jovem está orçamentada em cerca de vinte e cinco mil euros, 

contudo, e é aqui que está a primeira questão. O conselho municipal da juventude não reúne desde o 

verão, em julho, onde ficou definido não uma semana jovem, tão pouco um fim-de-semana jovem, mas 

sim um dia, um sábado, um dia jovem, a realizar a 12 ou 19 de março tendo em conta as condições 

climatéricas. Entretanto, como o conselho não reúne desde então, ou pelo menos os representantes não 

foram convocados, a senhora deputada perguntou como é que se decidiu e orçamentou tal iniciativa. 

Porque, das duas uma, ou o senhor Presidente se explicou mal ou a senhora Carla entendeu mal, é o 

conselho que está a preparar a iniciativa e a Câmara já avançou com o orçamento ou é a Câmara que 

está a preparar a iniciativa para depois propor ao conselho municipal da juventude? Esta foi a questão 

colocada. O segundo tema tem a ver com o festival Vagos Open Air, e sobre o facto de em dois mil e 

dezasseis este já não se realizar no concelho de Vagos, e para além de tudo o que já tem sido dito há 

questões que ficaram pendentes e por isso a senhora deputada sentiu-se na obrigação de trazer 

novamente o tema a esta sessão. Assim sendo referiu que “como sabem é da nossa responsabilidade 

questionar todos os assuntos que afetem a população e o dinheiro do contribuinte e para isso vou usar e 

abusar do meu dever. Posto isto, em primeiro lugar nós questionamos a razão por não terem reagido ao 

comunicado enviado pela empresa em novembro sobre o desinteresse em continuar o festival em 

Vagos, sendo acusados de desrespeitar a empresa, o festival e o público pelo não interesse nesse 

próprio comunicado, pela vossa não resposta. Questionamos, ainda, a razão por não terem levado o 

tema a Reunião de Câmara, muito menos por nos informar sobre o decorrer das reuniões que pelos 

vistos não eram assim tão positivas, tão pouco se preocuparam em trazer à discussão a esta Assembleia 

Municipal. Pergunto também, ainda, sobre como ocorriam essas tais conversações e as reuniões feitas 

após a edição de 2015, em Agosto, e que tipo de esforços fizeram para procurar manter o festival. No 

vosso comunicado, e nas informações que saem na comunicação social, são demasiado vagos e 

queremos que especifiquem e que digam concretamente que esforços fizeram já que a relação entre o 
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executivo e a empresa se foi agravando. Por fim, e estando orçamentado uma verba de quarenta e três 

mil e quinhentos euros, mais ou menos, para o festival e visto que o mesmo não se vai realizar o Partido 

Socialista deixa aqui como proposta a realização de um orçamento participativo. Consideramos que 

existe aqui uma ótima oportunidade de este executivo aceitar esta nossa, já velhinha, proposta, dar 

oportunidade aos vaguenses de participar na formação de políticas públicas deste concelho 

perguntando-lhes o que fazer com esta verba em prol de Vagos. Já na última sessão de dezembro ouvi 

estas duas palavras juntas, orçamento participativo, e fiquei entusiasmada. De qualquer forma não se 

acanhem, porque enquanto estas boas práticas democráticas não chegarem a Vagos nós iremos 

sempre, sempre insistir atá que a água fure a pedra dura.” -------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor António Bastião e voltou a referir a questão dos pontos 

negros, em termos de acidente rodoviários, e perguntou se, neste momento, é possível quantificar e 

identificar os mesmos. O plano municipal de proteção civil e a comissão de trânsito têm alguns projetos 

de sensibilização, prevenção ou de aplicação de alguma sinalética a fim de minimizar e serem evitados 

acidentes rodoviários? Perguntou. Mais uma vez o senhor deputado fez referência à possibilidade de se 

vir a realizar uma feira agroindustrial no concelho de Vagos que no passado já se chamou Vagros e 

Florivagros. O senhor deputado tem falado com inúmeras pessoas, das mais diversas cores partidárias, 

estando algumas delas aqui presentes nesta sala, e o consenso é geral, ou seja, faz falta uma feira do 

género aqui no concelho. Tal como acontece nos concelhos limítrofes concluísse que estes eventos são 

casos de sucesso. Para além da exposição da atividade agrícola os empresários do concelho também 

podem divulgar e formatar negócios com os seus produtos e com os seus serviços. Existe, ainda, a 

possibilidade das associações, confrarias e freguesias do concelho mostrarem o que têm de melhor. 

Com estes tempos de crise era uma boa oportunidade para se obterem dividendos monetários como 

acontece noutras feiras espalhas pela região. Uma das críticas que os executivos normalmente 

costumam fazer, tanto a nível central como local, é acusarem os partidos da oposição de denunciarem 

apenas o que está mal, ou menos bem. Portanto, neste sentido, fica aqui um contributo que pode ser 

aproveitado, obviamente dentro das possibilidades, e uma vez que é a Câmara Municipal quem organiza 

as festas da vila será uma oportunidade de excelência para concretizar esta iniciativa. Como o 

orçamento para este ano contempla uma quantia que estava direcionada para um evento musical que já 

não se vai realizar, o Vagos Open Air, a questão que o senhor deputado colocou foi a seguinte: “Estarão 

reunidas as condições necessárias e existe a ambição política para a realização de uma feira 

agroindustrial no concelho de Vagos este ano?” ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Madalena Pinho e referiu que a sua 

intervenção prende-se sobretudo com o facto de pertencer à CPCJ, com o Dr. Nuno Moura, como 

representante desta Assembleia Municipal. A senhora deputada informou de que fez chegar ao senhor 

Presidente os respetivos certificados de registo criminal, nos termos da legislação em vigor, bem como a 

informação das reuniões, para as quais foram convocados, dando conta a este órgão do trabalho 

desenvolvido neste âmbito. Como é óbvio há assuntos que não se podem falar publicamente por serem 

sigilosos. A senhora deputada acrescentou que não podia deixar de lamentar o facto de existirem outros 

representantes neste organismo que apesar de criticarem a falta de informação dos elementos que 
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representam esta Assembleia na CIRA optam pelo mesmo comportamento quanto às suas 

representações. Este é um bom exemplo de que criticar e fazer aproveitamento político disso é fácil. Já 

dizia e diz o ditado popular “olha para o que eu digo não olhes para o que eu faço. Mas, em política e no 

lugar que ocupamos não nos podemos fazer valer de tudo.” Concluindo, referiu que na próxima semana, 

dia onze, vai haver reunião da CPCJ, na Câmara Municipal de Vagos, e se houver alguma informação 

entendida como pertinente e que possa ser falada publicamente na próxima sessão da Assembleia 

Municipal a senhora deputada dará conta do sucedido. ------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto usou da palavra o senhor deputado Óscar Pascoal e começou por dizer que muitas 

pessoas recorrem às Juntas de Freguesia para obter manilhas e pavê para fazerem os passeios. O 

senhor deputado gostava de saber qual é o critério para a obtenção deste material, porque muitas das 

vezes são quantidades grandes e a Junta de Freguesia talvez não possa, e qual é a participação da 

Câmara Municipal nesta situação. Outra questão prende-se com um traçado existente numa estrada que 

vem do Polidesportivo de Ponte de Vagos, ou seja, saindo atrás da Junta de Freguesia, se houvesse a 

possibilidade de ela vir confrontar mesmo com a estrada. Obviamente, ter-se-ia de retirar um bocado do 

muro que lá existe, assim como o monumento aos dadores de sangue que também teria de ser 

removido. O senhor deputado teve conhecimento que já passaram por lá técnicos e gostava que 

voltassem a pensar nesse assunto com alguma seriedade, o que não quer dizer que o facto de ficar 

como está não venha a estar correto. Outra questão que de alguma forma surpreendeu o senhor 

deputado prende-se com os imóveis devolutos, ou seja, veem-se muitas casas num estado bastante 

degradado e muitas das vezes as pessoas não as deitam a baixo porque pensam que pelo facto de ter 

um muro já está a delimitar o terreno e não terão de recuar mais para trás. Esta, talvez, seja uma 

situação que se deve pensar em avisar e informar as pessoas de que deitar a baixo as casas devolutas 

será a forma ideal. O senhor deputado quis, ainda, saber qual é a participação da Câmara Municipal 

numa situação destas. Entretanto, e para finalizar, deixou uma pequena chamada de atenção referente à 

chamada estrada dos Alemães, na Freguesia de Ponte de Vagos, isto é, a passagem que ali existe pela 

linha de água, aquela obra que está feita, com uma pequena intervenção ficaria muito melhor. O que se 

verifica é que há a linha de água e a água em vez de estar a correr pelas valas que estão assoreadas 

está a correr para a estrada. Se houvesse ali uma limpeza com uma máquina podia aprofundar um 

pouco aquilo e a água em vez de correr para a estrada corria para o sítio certo que seriam as valas e ia 

desaguar. Na mesma estrada, lá mais à frente, e já foi falado isto há algum tempo, existiam raízes de 

uns pinheiros que estavam a fazer uma ondulação na estrada e que foram, entretanto, retiradas e muito 

bem. O que acontece é que os buracos abertos, para a retirada das raízes, foram apenas tapados com 

tout-venat quando o deveriam ter feito com betuminoso de modo a que o trabalho ficasse bem feito. ------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar que dirigindo-se ao senhor 

Presidente da Mesa referiu que neste curto período que tem estado nesta assembleia tem participado 

em alguns eventos e nota que o senhor Presidente tem tido papel de relevo, em alguns eventos, e quis 

cumprimenta-lo por isso. O Presidente da Assembleia Municipal, de um órgão nobre como é este que 

deve ser de facto respeitado, deve assumir essa função. Entretanto, e dirigindo-se ainda ao Presidente 

da mesa, referiu que quando estava a preparar a sessão de hoje consultou a lei 43/2012, a lei do PAEL, 
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e verificou que no nº1 do artigo 12º diz que “o acompanhamento de PAEL é efetuado pela Assembleia 

Municipal trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara Municipal que integra 

obrigatoriamente a avaliação do grau de execução dos objetivos previstos no plano vem como qualquer 

outra informação considerada pertinente.” Assim sendo, o senhor deputado perguntou ao senhor 

Presidente da Assembleia: “Vossa excelência entende que a Assembleia Municipal tem cumprido esta 

avaliação legal?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra e referiu que “o cumprimento por 

parte da Assembleia Municipal pressupõe que a Câmara Municipal na sua informação financeira 

desentranhe um parágrafo, ou os parágrafos que forem necessários para dar cumprimento à legislação 

em vigor e, na minha modesta opinião, não há um cumprimento escrupuloso desse artigo.” ------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para deixar uma nota sobre 

o que tem sido dito sobre o Vagos Open Air e fala-se muito e parece que se sabe pouco. O senhor 

deputado saúda o princípio de questionar sobre estas questões antes de fazer comentários ao contrário 

do que se passou com a JS que fez um comunicado sobre o assunto sem antes fazer as perguntas. 

Entretanto, deixou uma pergunta: “Porque é que a empresa deixa escrito que enquanto este executivo 

existir, ou se mantiver, não voltará a ponderar qualquer iniciativa no concelho de Vagos?” Entretanto 

saudou, também, a questão do ranking da transparência da página da Câmara Municipal, que ouvindo 

os conselhos da Assembleia Municipal, melhorou e subiu quarenta e oito lugares. Apesar disso informou 

o executivo municipal que não é suficiente e aguarda-se que estes lugares ainda sejam bastante 

melhores. O senhor deputado questionou, ainda o senhor Presidente da Câmara relativamente ao 

Pontão em Ponte de Vagos, que fica perto da instituição BETEL, assunto já falado algumas vezes e que 

ainda não teve qualquer intervenção, apesar de já estar previsto desde o início obras, nesse Pontão que 

como todos sabem põe em risco a segurança das pessoas. Por fim, perguntou o que é que está previsto 

a nível de saneamento para a estrada principal entre Vagos e zona sul do concelho. O senhor deputado 

pergunta isto porque é desagradável passar nessa estrada ondem existem fossas que estão cheias a 

despejar para as bermas da estrada nacional. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezanove horas e quinze minutos, deu entrada na sala a 

senhora deputada Ana Paula Mourão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões colocadas pelos 

senhores deputados. Relativamente às questões do senhor Fernando Vieira explicou que a iluminação 

que liga a A17 a Vagos é uma responsabilidade da ASCENDI e a Câmara Municipal já tem chamado 

muitas vezes à atenção para essa situação dos relógios desligados, ou ligados a horas incorretas. A 

intervenção que a Câmara Municipal pode fazer é só de alerta e tem feito isso com bastante frequência 

enviando e-mails constantemente a alertar para essa situação e para outras como a questão da rotunda 

junto ao restaurante Rampinha, a rotunda da abóbora, que a ASCENDI resolveu. Quanto à questão do 

projeto de ligação da estrada entre o Fontão e a Carregosa de facto ouve um erro, ou seja, o projeto não 

tinha capacidade de ligação nem de um lado nem do outro. Tem que se aumentar a potência para se 

poder fazer a ligação daquelas luminárias que lá existem, ou seja, o projeto que foi feito não 

contemplava essa ligação. Neste momento, e no âmbito das infraestruturas elétricas, vão ser feitas para 
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a parcela A do Parque Empresarial de Soza, onde já foi vendido mais um lote, como já aqui foi dito, o 

lote 3 que foi vendido a duas empresas com o mesmo dono, a NICRODUR e a BEST GREEN, as 

intervenções nessas áreas e a Câmara Municipal tentará aproveitar essa situação para resolver essa 

questão da ligação. Por exemplo os semáforos que ali foram instalados nunca foram ligados e, portanto, 

não fazem ali falta mas a Câmara Municipal não os pode tirar enquanto durar o prazo da candidatura. 

Aquela obra foi financiada e enquanto isso acontecer os semáforos têm que ser mantidos até, 

eventualmente, poderem ser removidos para outro local onde façam mais falta do que ali. A questão das 

escolas em funções e a pintura das mesmas como é óbvio não são obras de manutenção, são obras de 

reparação, e terá de se articular com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal o momento oportuno 

para a sua realização. Em relação à questão dos centros escolares não há para já nenhuma inversão do 

Município relativamente à Carta Educativa que está em vigor. O que aconteceu é que foi estabelecido, 

por parte dos organismos europeus, como prioridade negativa, diga-se assim, a área da educação. O 

Governo anterior em boa hora conseguiu que fosse possível algum financiamento para que se fizessem 

algumas pequenas obras de reparações. Neste momento existe um montante de cinco milhões de euros 

para toda a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro o que em termos de projetos não dá para 

fazer grande coisa. A Câmara Municipal nos mandatos anteriores encomendou um projeto para o centro 

escolar de Vagos que custou na ordem dos quatrocentos mil euros que não terá, neste momento, e para 

já, de acordo com estas regras, grande possibilidade de avançar. É um conjunto de documentos que 

neste momento a Câmara Municipal tem mas que nada fará com eles. Relativamente à intervenção do 

senhor deputado José Martins, a agricultura no concelho e os projetos nesta área, o senhor Presidente 

explicou que no ponto um da ordem de trabalhos, informação do Presidente da Câmara, já veem 

descritas algumas notas daquilo que são as intenções do executivo para o futuro na área da agricultura. 

O executivo estabeleceu ainda há bem pouco tempo uma pareceria com a AGIM, a associação  

presidida pela Câmara Municipal de Sever do Vouga, que fez a promoção, a divulgação e a ajuda 

técnica na produção de mirtilo, em Sever de Vouga. Em conversa com alguns agricultores do concelho 

de Vagos o executivo entendeu que esta era a entidade a consultar para poder dar apoio a um nicho de 

produtores que está a crescer cada vez mais no concelho de Vagos, que são os produtores de pequenos 

frutos, frutos vermelhos. A Câmara Municipal estabeleceu um protocolo/parceria com a AGIM em que é 

pago, a esta associação, um valor mensal para que ela possa vir dar apoio técnico aos agricultores 

vaguenses. Esse serviço estava previsto começar no dia quatro de fevereiro de dois mil e dezasseis mas 

não deu e, portanto, irá começar no próximo dia onze. Este será o primeiro dia de consultas que a AGIM 

promoverá no NEVA e o senhor Presidente solicitou a todos os presentes que conheçam agricultores 

que precisem de apoio técnico o favor de os informar de que se podem deslocar todas as quintas-feiras 

de manhã ao NEVA, no Polo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, Polo de Vagos. O senhor 

presidente informou de que ainda hoje recebeu a notícia de que há mais uma empresa que se vai 

instalar no Polo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, também ligada ao setor agrícola, ou 

seja, produção de mel e compotas. Existem outras empresas da área agrícola que estão sediadas no 

Polo, nomeadamente produção de ervas aromáticas. Evidentemente que são projetos que estão ainda 

numa fase bastante inicial mas espera-se que com o apoio que a Incubadora e a capacitação técnica 



 
 
 
 
 

 
 
 

9 
Ata nº13, sessão ordinária de 05 de fevereiro de 2016, da assembleia municipal 

existente que se tem feito e disponibilizado às empresas possam de facto crescer e vir a dar frutos. Além 

disso ainda há outro tipo de trabalho que vai sendo feito, nomeadamente com as Juntas de Freguesia, e 

ainda há bem pouco tempo foi feito um grande esforço para tentar arranjar cerca de treze hectares de 

terreno para produção de framboesas na Gafanha da Boa Hora. È evidente que é preciso, depois, 

conhecer as pessoas que estão no terreno e é preciso criar as dinâmicas necessárias para que as 

pessoas possam desenvolver a atividade com algum sucesso. Não foi uma tarefa fácil, conseguir esta 

área de terreno, foi necessário contactar muitos proprietários. Por exemplo, neste momento a Quinta da 

Mónica que é uma das maiores propriedades do concelho e com mais potencial agrícola já é de um 

vaguense, de um jovem agricultor com grande potencial que está a produzir essencialmente flores, 

nomeadamente os antúrios. A Câmara Municipal tem estado a apoiar também, de uma forma muito 

próxima, a EPADRV que é o Polo Formador por excelência para este tipo de atividades. Entretanto, foi 

feito um protocolo com a Cooperativa Agrícola de Vagos e Oliveira do Bairro no sentido de promover a 

produção de abóbora, em conjunto com a Confraria dos Sabores da Abóbora de Soza. Ainda há dois 

anos foi estabelecido esse protocolo onde a Câmara Municipal comprou e cedeu sementes de abóbora 

para que pudessem ser semeadas por quem entendesse apostar na abóbora e a Cooperativa garantiria 

o escoamento desse produto. Os efeitos práticos deste protocolo podiam ter sido melhores mas a 

Câmara Municipal deu o seu passo e fez o que estava ao seu alcance. No âmbito dos fundos 

comunitários, nomeadamente aqueles fundos que são da própria Comissão Europeia, fez-se uma 

candidatura a um interreg sudoe, com três entidades espanholas, que é um projeto que terá como 

principal preocupação o acesso à terra por parte do agricultor. Não vale a pena fazer-se um projeto de 

desenvolvimento agrícola e depois os agricultores não terem acesso à terra e daí ter-se feito essa 

candidatura, que não está ainda aprovada, ter-se-á de esperar, com três parceiros espanhóis. A 

candidatura podia ser feita com parceiros espanhóis e franceses e, neste caso, foi feita só com parceiros 

espanhóis que são: a Universidade de Santiago Compostela, o Grupo Desarrolho Rural Valle del 

Guadalhorce e Association de Estudios Grupos Avanzados sobre Território y Medio Ambiente Textura. 

Este projeto visa estabelecer e criar metodologias que permitam o acesso às terras. Entretanto, foi ainda 

feita uma candidatura ao CIAC no sentido de reforçar a competitividade das pequenas e médias 

empresas também ligadas ao setor agrícola, agroindustrial e turismo. Está a ser elaborada uma 

candidatura ao PDR 2020 para fazer a reflorestação do perímetro florestal de Vagos. Estas são áreas 

que o PDR permite que seja feita a reflorestação em zonas ardidas e a Câmara Municipal está a fazer 

essa operação. Neste sentido foi contactada a Associação de Produtores Florestais do Baixo Vouga em 

conjunto com o ICNF, porque tem de ser o ICNF a aceitar o trabalho feito por esta Associação. A 

Associação está, neste momento, a fazer a delimitação do perímetro florestal para se fazer 

posteriormente a candidatura ao PDR 2020. Em relação à falta de energia na vila de Vagos, que durante 

uma semana ocorreu com muita frequência, junto ao período das dezanove horas, esta tinha a ver com a 

sobrecarga que o sistema tinha na altura em que as pessoas chegam a casa e ligam as máquinas. Havia 

um problema nos isoladores aéreos dos PT’s e quando havia essa sobrecarga começavam a comunicar 

entre eles o que fazia com que fosse todo o sistema a baixo. Este não é um problema fácil de detetar, a 

EDP andou com vários meios no terreno e não foi fácil de detetar. Entretanto, a situação estabilizou e na 
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semana seguinte houve alguns picos, mas eram coisas muito curtas, e o senhor Presidente falou com a 

eng.ª Anabela que garantiu que iriam fazer tudo o que estivesse ao alcance para resolver o problema o 

mais rápido quanto possível. A partir daí nunca mais houve nenhuma quebra de energia, portanto, 

aparentemente o problema está resolvido, pelo menos é essa a informação que há por parte da EDP. A 

questão do arranjo da estrada da Vagueira/Costa Nova esta a cargo do empreiteiro Rosas Construtores 

que foi a empresa que ganhou o concurso de transportes de sedimentos para a reposição do Cordão 

Dunar entre estas duas localidades. A via que eles utilizaram nesta fase não foi a Vagueira/Areão, esta 

foi utilizada numa primeira fase, e os trabalhos que estão a ser feitos, segundo explicação que foi dada, 

correspondem ao troço que foi utilizado na fase dos transportes para a Costa Nova e para Mira.  A outra 

parte do percurso já tinha sido arranjada, embora a estrada tenha sido feita com semipenetração onde 

as pedras, a partir do momento em que há um buraco, começam a soltar-se. O senhor Presidente ainda 

esta semana esteve no local com o chefe de divisão responsável por esta área e os serviços camarários 

que sempre que é necessário, e porque é uma competência da autarquia, vão lá tapar os buracos. 

Aquela é uma estrada que mais cedo ou mais tarde precisa de uma intervenção grande, porque está já a 

apresentar vários pontos de rutura e como é em semipenetração não tem a estabilidade necessária para 

aguentar. Relativamente à questão da ligação à A17, ZIV e A25, porque depois é relacionada também 

com o troço de Ilhavo, o que a Câmara Municipal de Ilhavo está a fazer neste momento é reparar o troço. 

A Câmara Municipal de Vagos já fez a pavimentação do troço do lado de cá e Ilhavo nunca tinha feito a 

pavimentação do lado de lá e estão a fazê-lo agora. Não tem nada a ver esta intervenção com o projeto 

que irá surgir no futuro. O projeto que irá surgir no futuro, que está a ser feita a compatibilização com o 

projeto da autarquia, já está pronto existindo já uma estimativa de custos para a ligação entre a Zona 

Industrial de Vagos e o Concelho de Ilhavo. Esta estimativa tem uma intervenção à volta dos setecentos 

e cinquenta mil euros, com uns pequenos arranjos que foram pedidos ao projetista para fazer, e em 

breve o projeto de execução estará concluído para que havendo fundos disponíveis possa ser tratado e 

sobretudo havendo financiamentos comunitários que possam assegurar essa ligação. A ligação para a 

Zona da A17, para sul, a primeira prioridade é requalificar a rua das Abelhas, que é aquele pequeno 

troço que liga ao cruzamento que vai para o lugar de Lombomeão, para a rua do Canabão, que está a 

ser neste momento intervencionada. A Câmara Municipal reuniu ontem com o proprietário de um dos 

terrenos, porque a estrada precisa de ser alargada, para o lado onde vai ser feito o alargamento e 

brevemente será feita a escritura para se pode começar as obras de aumento desse pequeno troço o 

mais rapidamente possível. Depois, a parte de ligação à A17 o projeto está a ser desenvolvido e terá que 

aguardar por haver fundos comunitários que possam suportar essa intervenção. Como os senhores 

deputados devem calcular é uma intervenção bastante onerosa para ser o Município a suportar, porque 

não tem capacidade financeira para com fundos próprios executar a obra. Em relação à estrada que liga 

Parada de Cima a Gândara parte dela vai ser intervencionada nesta primeira fase dos alcatroamentos e 

depois ir-se-á intervencionar desde o cruzamento dessa via até à Igreja da Fonte de Angeão. A empresa 

anda neste momento a fazer a preparação das estradas que necessitam e depois começarão os 

alcatroamentos. A empresa como só tem uma frente de trabalho e, portanto, este processo ainda 

demorará algum tempo até terminar de se executado mas o que importa é que o trabalho já iniciou no 
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terreno. Em relação à intervenção da senhora deputada Elisa Novo, e o senhor Presidente começou por 

lhe dar as boas vindas, referiu que essa questão, de um local para os jovens reunirem, lhe é muito 

querida assim como espaços que possam ser utlizados numa perspetiva multigeracional. Nessa 

perspetiva o executivo tem feito algumas coisa embora não tenha construído nenhum espaço com esse 

fim mas têm sido desenvolvidas algumas ações nesse sentido, que tendo outras componentes e outras 

configurações podem ser utilizadas. Neste sentido, o caso recente é o da Biblioteca Municipal que é um 

espaço que tem vindo a ser muito utilizado por jovens, e por menos jovens. Há pouco tempo também foi 

aprovado na Reunião de Câmara e aqui, por esta Assembleia Municipal, a cedência das escolas 

primárias, que estão desocupadas neste momento, às Juntas de Freguesias para poderem ser utlizadas 

pelas associações. Um bom exemplo é a Freguesia de Fonte Angeão, cuja a escola primária está a ser 

utilizada, e muito bem, pelo Agrupamento de Escuteiros daquela Freguesia, que não tinha condições na 

escola primária de Gândara, onde estava instalada a sede inicialmente. Portanto, é um espaço que está 

a ser utilizado por jovens. A ideia, também, é não concentrar o convívio e as atividades promovidas pelos 

jovens num só espaço. porque o concelho é grande e tem várias Freguesias e a intenção passa por 

descentralizar. Há aqui também que perceber como é que a Câmara Municipal pode, não só do ponto de 

vista material mas também imaterial, ajudar a que a juventude se reúna, promova e desenvolva 

atividades em conjunto com o Município. No que respeita à questão do Conselho Municipal da 

Juventude, levantada pela senhora deputada Carla Gouveia, este é um órgão consultivo e a senhora 

deputada fala como se fosse um órgão deliberativo e irá reunir em breve. O senhor Presidente referiu 

que este executivo fez questão de constituir o Conselho Municipal da Juventude e, portanto, tem havido 

plena abertura para discutir todas as temáticas dentro deste órgão. Agora, há uma coisa que é certa, a 

política da juventude é definida pela Câmara Municipal, mesmo depois de conversar com várias 

entidades, que não só o Conselho Municipal da Juventude, a definição e a execução da política de 

juventude diz respeito ao órgão executivo. Em relação ao Vagos Open Air o senhor Presidente disse à 

senhora deputada Carla Gouveia que se ela pensa que ele vai responder publicamente a questões que a 

JS faça em legados comunicados pode “esperar sentada porque não vou entrar em debates políticos 

com a JS. Outra questão diferente é a senhora deputada e o senhor deputado colocarem a questão e eu 

explico algumas coisas, porque há outras que como deve calcular, por vários motivos, inclusive porque o 

processo está neste momento a ser analisado pelos nossos advogados, não são para divulgar na praça 

pública até essa altura. Portanto, a Câmara Municipal, e é isso que interessa, elaborou um protocolo de 

colaboração com a entidade promotora, que não era de pessoas de Vagos, também há essa confusão 

na sua cabeça e no seu raciocínio, não tinha nenhuma pessoa de Vagos essa produtora, tinha 

colaboração de pessoas de Vagos, e organizavam o Festival. A Câmara Municipal prontificou-se para 

garantir, porque esta história de sair do concelho de Vagos não tem três meses, tem vários anos, porque 

há vários anos que este produtor, este senhor, lida com a mesma pessoa na Câmara Municipal que é 

comigo, há vários anos, para ser mais exato, há seis, porque o primeiro ano eu não estive ou há cinco e 

meio porque no primeiro ano eu não participei tão ativamente, foi a Vereadora Cláudia que articulou com 

a entidade. Mas quando eu, como Vereador com o pelouro da Juventude, tomei conta do processo 

imediatamente propôs que fosse elaborado um protocolo a quatro anos. Esse protocolo foi revisto por 
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solicitação da produtora, porque houve um ano, dois mil e doze, julgo eu, que as coisas não correram 

bem e eles pediram uma revisão de protocolo. O protocolo foi revisto e adaptados os valores, 

precisamente, para evitar que o festival saísse. Aliás, festival esse que se chamava Vagos Open Air e 

que Vagos Open Air esse registo de nome de patente foi logo em dois mil e nove ou dois mil e dez, não 

consigo precisar o nome mas foi numa fase muito prematura do festival logo nos seus inícios. Aquilo que 

o produtor registou em setembro de dois mil e quinze, aliás de acordo até com informação que ele 

próprio prestou, foi VOA, o nome VOA é que foi registado em setembro de dois mil e quinze, o que já 

denota aqui alguma premeditação para aquilo que veio a acontecer a seguir onde ele notifica a Câmara 

que não tem condições financeiras para fazer o festival em dois mil e dezasseis. E se a senhora 

deputada tiver um minuto, ou dois, para ler o protocolo percebe que o protocolo diz lá que se por alguma 

razão o festival não poder ser realizado num ano a responsabilidade passa para o ano seguinte. E, 

portanto, a Câmara Municipal estava à espera que o festival não fosse realizado em dois mil e dezasseis 

que fosse em dois mil e dezassete, até que foi confrontada com o anúncio público da mudança para 

Corroios e aí já é outra história. Com a mudança para Corroios já estamos a falar de uma outra coisa  

diferente, porque uma coisa é não realizar em dois mil e dezasseis e realizar em dois mil e dezassete, 

outra coisa é mudar de todo para outro sítio. Depois, o Presidente da câmara responde sempre às 

questões, sempre, nunca se escusou a responder a nenhuma questão, obviamente dentro desta 

situação, não é segredo, mas algumas questões têm de ser guardadas para os fóruns próprios. A única 

cosa que eu não entendo é que tive a oportunidade de perder algum tempo a perceber a reação das 

pessoas ao desplante da organização de mudar a localização do festival para Corroios, e todos eles 

defendiam que o festival se devia manter em Vagos, todos eles defendiam Vagos e as pessoas de 

Vagos, e a única entidade e pessoas que eu ouvi a não estarem do lado do concelho de Vagos foi 

precisamente a JS e a senhora deputada, o que me deixou, sinceramente, estarrecido. Eu acho que 

aquilo que nós não podemos fazer, há uma coisa que é certa, a Câmara Municipal, e o festival têm muita 

importância para o Município, mas não podemos fazer tudo aquilo que o produtor entende só porque o 

festival é importante. E, nós, não devemos substituir-nos ao risco que um festival desses acarreta para 

um produtor, que é uma empresa que às vezes ganha dinheiro outras vezes perde. É a vida, é assim. 

Agora, a Câmara Municipal não se pode é substituir sempre que o produtor perde dinheiro para sermos 

nós, com o nosso dinheiro, que todos nós pagamos de impostos, a suprir as falhas do produtor. E se 

reparar e falar com algumas pessoas vai perceber facilmente que a Câmara Municipal nunca falhou aos 

compromissos. Aliás, o próprio produtor no comunicado que faz refere exatamente isso, refere que a 

câmara nunca falhou ao protocolado, leia com atenção também, nunca faltou ao protocolado. Portanto, 

se nunca falhou ao protocolado então quais são os motivos com que veem apresentar uma rescisão por 

justa causa se a câmara não falhou ao que estava no protocolo? E, depois, outra questão a que a 

senhora deputada deve atentar é ao relacionamento que o produtor em causa tem com as várias 

pessoas, até com as pessoas que estiveram na origem do festival em Vagos. E, mais não digo sobre 

este assunto.” A questão das políticas públicas e das boas práticas democráticas no que respeita ao 

orçamento participativo a Câmara Municipal tem previsto, em dois mil e dezasseis, a realização do 

orçamento participativo e, portanto, o senhor Presidente não vê, aqui, qual é que é a dúvida. Mas, 



 
 
 
 
 

 
 
 

13 
Ata nº13, sessão ordinária de 05 de fevereiro de 2016, da assembleia municipal 

também não se consegue compreender a posição da senhor deputada Carla Gouveia por quanto se há 

questões mais importantes a discutir e perguntou: “o que é que é mais importante? È discutirmos um 

orçamento participativo e um pequeno projeto para implementar ou abrirmos à participação pública de 

toda a gente o plano estratégico para o Município para vinte anos? O que é que é mais importante, a 

árvore ou a floresta? Pois, é que no plano estratégico toda a gente teve oportunidade de participar 

senhora deputada. Fizemos um processo aberto, aliás um processo que a própria Universidade de 

Aveiro vê como uma referência e terá oportunidade de o apresentar muito em breve, ainda neste 

trimestre, ao público, que é um processo exemplar da participação pública onde todos nós participamos. 

Podíamos ter participado mais ainda na votação dos projetos, etc., mas isso acho que é colocar uma 

questão … enfim. Em relação à questão da redução do orçamento, obviamente, que nós quando 

colocamos uma verba no orçamento ela pode ser realizada ou não ser realizada e o orçamento é um 

instrumento que está sempre pronto a receber alterações. Aliás, alguns orçamentos, como é o caso do 

orçamento de Estado deste ano, que tem tido muitas alterações até à última da hora, enfim, com 

exigências da esquerda, com exigências de Bruxelas e tem tido algumas alterações. Portanto, se não for 

gasto o dinheiro a taxa de execução só tem de ser acima de 85%, está aqui 15% do orçamento que nós 

podemos ou não podemos executar e, portanto, é ver as receitas para fazer as respetivas despesas. 

Mas, e relacionando aqui com outra temática, que tem a ver com a feira, nós podemos discutir o tema da 

feira se pode ser mais agroindustrial, se pode ser mais agrícola, se pode ser mais industrial. Nós, neste 

momento, temos um projeto e que está em fase de construção, com o NEVA, com o Agrupamento de 

Escolas de Vagos, com Rede Local de Intervenção Social, que tem o Gabinete de Inserção Profissional, 

e com a própria Incubadora de Empresas da Região de Aveiro Polo de Vagos e a ideia é nós criarmos 

uma coisa diferente, uma Feira do Emprego. A ideia é esta, está neste momento numa fase inicial ainda 

muito preliminar e está a ser coordenado, esse trabalho, pelo NEVA, mas com a participação muito 

próxima da Câmara Municipal e de todas estas entidades. A ideia é, precisamente, criar esta feira do 

emprego relacionando aqui todas as mais valias que vão surgindo destas entidades, e podemos, 

entretanto, envolver outras. Estas são algumas com quem já se começou a conversar, mas existem com 

certeza outras e, enfim, aqui podemos chamar-lhe de emprego ou podemos fazer mais virado para a 

agricultura, podemos, eventualmente, neste processo do apoio que estamos a ter por parte da AGIM, por 

exemplo, e se se verificar um forte investimento na área dos pequenos frutos, com projetos financiados, 

e não há ninguém que tenha mais experiência nisso do que a AGIM para levar a cabo esse tipo de 

projetos. Agora, também, estamos numa fase em que infelizmente os fundos comunitários ainda não 

estão totalmente em execução e, portanto, ainda estamos a aguardar também pelas linhas que nós 

podemos seguir quanto a alguns projetos imateriais. Mas, enfim, para já temos esta questão da feira do 

emprego que estamos, neste momento, já a trabalhar.” Em relação à questão da listagem dos pontos 

negros, no que respeita a acidentes de viação, o senhor Presidente solicitou ao seu adjunto que se 

informasse junto do Comandante Operacional ao que este respondeu que a listagem se encontra 

desatualizada e neste momento a Comissão de Trânsito e a Proteção Civil estão a fazer, novamente, o 

levantamento desses dados. Entretanto, a Câmara Municipal tem tratado de alguns desses pontos 

negros, como por exemplo, o cruzamento em Ouca. Desde que foi feita a intervenção da forma como 
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está a situação ficou resolvida. Existe uma situação, também, perigosa na Freguesia de Calvão que está 

devidamente assinalada e já existe um projeto e, por isso, a Câmara Municipal está, brevemente, em 

condições de poder fazer uma intervenção nesse local. A autarquia conhece os pontos e eles estão 

traçados, o que acontece, eventualmente, é alguns deles estarem desatualizados. Aquilo que a Câmara 

Municipal vai fazer, e uma das coisas que se traz aqui hoje, é a constituição do Conselho Municipal de 

Segurança e neste órgão há várias problemáticas que se podem abordar que tenham a ver com a 

segurança, como na circulação por exemplo, e que podem e devem ser levantadas nesse local. A 

Câmara Municipal estará sempre disponível e, obviamente, que haverá aqui um conjunto de 

interlocutores privilegiados que são os Presidentes de Junta de Freguesia. Ainda há dias o Presidente da 

Junta de Freguesia de Soza, mesmo após a Autarquia ter definido prioridades, chamou à atenção para 

uma situação complicada, que o próprio Presidente já falou com o anterior Presidente de Junta, numa 

rua nesta localidade que tem um piso bastante perigoso, por ser mais escorregadio que o normal, e 

precisa ser reparado. Relativamente à questão dos imóveis devolutos o senhor presidente referiu que 

ainda esta semana houve uma situação relacionada com este assunto, ou seja, no lugar do Lombomeão 

havia uma habitação que estava devoluta e muito perigosa. No caso concreto a Câmara Municipal atuou 

logo de emergência, no sentido de isolar a casa e, imediatamente, foi feito o trabalho de acionar e 

agendar uma vistoria da Comissão de Segurança. Vistoria essa que não chegou a ocorrer, porque neste 

espaço de tempo parte do muro ruiu. O muro estava protegido, não colocando ninguém em perigo, o 

espaço estava devidamente protegido, devidamente sinalizado com baias de segurança e a moradia 

caiu. Entretanto, o Comandante Operacional Municipal já esteve hoje com os proprietários e se ainda 

não se iniciaram os trabalhos, por conta do proprietário, como é evidente, irão iniciar-se rapidamente. 

Este foi um caso concreto que aconteceu e, evidentemente, que também há aqui uma grande 

componente de atenção que deve ser dada à regeneração urbana e foi feito isso aqui na vila de Vagos e 

deve ser feito isso um pouco por todo o concelho estimulando a regeneração urbana nos casos em os 

imóveis ainda possam ser recuperados. Nos casos onde não podem, obviamente, ter-se-á de intervir do 

ponto de vista da segurança e acionar a Comissão de Segurança para que esta possa aferir da 

estabilidade do edifício e caso este não esteja em condições de se manter deve ser demolido pelo 

proprietário. Caso ele não queira demolir o edifício a Câmara Municipal trata de todo o processo 

administrativo, que no limite passará pela posse administrativa do terreno, faz toda a operação de 

preparação em causa e no fim apresenta as despesas ao proprietário. A questão da estrada dos 

Alemães e o pontão que lá foi feito e que ficou muito bem feito, o empreiteiro esteve muito bem e atuou 

dentro dos prazos definidos, as condições climatéricas ajudaram bastante e, portanto, a obra pode ser 

feita no devido tempo e com a qualidade retratada no terreno. A questão das valas assoreadas, há duas 

semanas, mais ou menos, fez-se um protocolo como Regimento da Engenharia nº3 para limpeza das 

linhas de água principais. A limpeza ter-se-á de começar por estas linhas de água principais para depois 

se poder proceder a pequenas intervenções. Essa em concreto, que o senhor deputado Óscar Pascoal 

referiu, tomar-se-á a devida nota e depois quando a Câmara Municipal tiver meios para proceder a essas 

limpezas fá-las-á e caso não tenha terá de contratar quem o faça. Quanto às raízes dos pinheiros estes 

foram removidos e o trabalho está bem, foi colocado tout-venat e provavelmente andam a ser feitas as 
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pavimentações, a colocação de algum betuminoso, e o senhor Presidente chamará à atenção para essa 

questão de alguma falta de cuidado em pisar o betuminoso que é colocado. As raízes que lá estavam, tal 

como estavam, representavam um grande perigo e foram removidas. No que respeita às manilhas e 

pavês o que acontece por vezes é que existe por parte das Juntas de Freguesia algum interesse em 

algumas intervenções e a Câmara muitas das vezes fornece o material para que se possam fazer essas 

intervenções. O senhor Presidente não sabe a que caso concreto é que o senhor deputado se refere 

mas, normalmente, esses situações são analisadas caso a caso e do interesse que a Câmara Municipal 

possa, eventualmente, ter em fazer-se determinada obra. O que a Câmara Municipal tem feito em alguns 

casos é ceder o pavê para que depois fique tudo com o mesmo perfil, como é evidente, para não ficar 

em materiais diferentes. A questão do traçado na rua do Polidesportivo, ou seja, o traçado que está da 

Junta de Freguesia e do terreno do Posto Médico para nascente é o que foi o possível com a cedência 

dos proprietários. O que o senhor deputado falou refere-se à direção para poente, a ligação à estrada 

principal, e isso ainda está a ser definido, está em fase de estudo e essa questão da remoção do 

monumento aos dadores de sangue também está em cima da mesa, não foi nada que se tivesse 

colocado de fora. Em conjunto com a Junta de Freguesia tomar-se-á aquele que for o caminho que sirva 

melhor os interesses e que ainda não há nenhuma ideia definida mas, obviamente, tem que servir bem 

os interesses das populações e ser o menos dispendiosa possível. Em relação à questão do senhor 

Óscar Gaspar, que não foi dirigida ao senhor Presidente da Câmara e sim ao presidente da Mesa, esta 

será analisada pelos serviços da divisão financeira. Quanto à situação do ranking da transparência, 

referida pelo senhor deputado Juan Carlos Martins, não é desvalorizar mas o senhor Presidente adota a 

mesma postura que adotou no ano passado quando o Município desceu alguns lugares. È uma entidade 

que faz um trabalho académico e as Autarquias naquilo que lhe é obrigatório por lei fazem, ou seja, 

facultar um conjunto de informações publicadas no site que às vezes estão mais ou menos acessíveis e 

que levam a esta melhoria no ranking. A diferença do ano passado para este ano foi que num 

determinado momento a entidade consulta a Câmara Municipal no sentido de saber se pretende 

contestar alguns dos parâmetros que eles analisaram e este ano respondeu-se a um inquérito, que 

acontece posteriormente à análise que eles fazem, cumprindo com uma série de parâmetros, que já lá 

estavam no ano passado grandes diferenças, mas que depois teve este resultado positivo. Obviamente, 

o senhor presidente destaca como positivo mas não vai este ano, porque a coisa correu melhor, “tirar os 

louros” e atribuiu-lhe apenas, e tão só, a importância que estas coisas devem ter. Em relação ao Pontão 

em Ponte de Vagos está na informação a adjudicação à Urbiplantec que será a empresa que irá fazer as 

obras e está-se a aguardar, neste momento, pela apresentação do PSS que será entregue em breve e 

assim que o for é consignada a empreitada e terão início os trabalhos. Quanto ao saneamento na 

estrada nacional 109 é uma das questões que o executivo apontou como importante para a AdRA fazer 

numa 2ª fase de intervenções. Esta 2ª fase, entretanto, está bastante atrasada, isto é, já devia ter 

iniciado em dois mil e quinze. Os fundos comunitários também acabam por ter interferência nesta 

matéria mas no caso de Vagos já foi lançada uma empreitada, já saiu em Diário da República o anúncio 

do concurso público para o PAR 012 de Salgueiro e Fontão e os trabalhos iniciarão em março, quando o 

processo formal estiver concluído. Os trabalhos iniciarão dependendo daquilo que forem as aberturas do 
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POSEUR porque a AdRA também precisa de financiamentos comunitários para fazer as obras. O senhor 

Presidente não sabe se a AdRA irá avançar para os trabalhos antes de haver essas definições mas, 

obviamente, que já é muito bom Vagos ser o único Município a ter um concurso lançado no âmbito da 2ª 

fase, porque muitos deles nem tem a 1ª fase têm concluído, que era até dois mil e catorze. Entretanto, 

não foi feito tudo o que era para ser feito em dois mil e catorze e falou-se no diferencial na reunião de 

câmara passada. O diferencial prende-se exatamente com a falta de trabalhos feitos em dois mil e 

quinze que estão a iniciar alguns já nesta fase. Entretanto, tem-se feito com a AdRA algumas extensões 

de rede, propostas pela Câmara Municipal, que não estavam previstas nos projetos iniciais. Ainda, há 

poucos dias em Covão do Lobo foi feito um prolongamento da rede porque o Centro Social não estava a 

ligar às condutas de águas residuais. Também na Escola EB 2,3 de Vagos foi feita a ligação do 

saneamento que não existia, a Escola nunca teve ligação ao saneamento e a AdRA a pedido do 

Município fez a intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, a senhora deputada Carla Gouveia voltou a pedir o uso da palavra para voltar a colocar 

as questões que já havia feito e que o senhor Presidente da Câmara não respondeu. Assim sendo, 

referiu que em Dezembro foi a votação um orçamento que tinha uma verba destinada a um festival a 

realizar em dois mil e dezasseis. Segundo a senhora deputada, se o protocolo diz que se o festival não 

se realizar no ano se realiza no ano seguinte então à partida, já se sabia que esse dinheiro não se ia 

gastar em dois mil e dezasseis. Posto isto, o que o Partido Socialista propôs foi um orçamento 

participativo para as pessoas terem a oportunidade de dizerem o que fazer com essa verba. Não há 

necessidade nenhuma de estar aqui a falar em planos estratégicos. A senhora deputada explicou que o 

Partido Socialista nunca esteve contra Vagos nem nunca esteve do lado de ninguém, simplesmente 

solicitaram esclarecimentos. Esclarecimentos, esses, que nunca foram levados a Reunião de Câmara 

nem à Assembleia Municipal e nunca informaram nada sobre o tema VOA, a não ser as coisas boas, 

mas as coisas menos boas também devem ser ditas. Por outro lado, e em defesa de honra, “se não liga 

àquilo que a Juventude Socialista diz faz muito mal e ficou-lhe mal dizer isso, porque uma Juventude 

Partidária, seja Socialista, Social Democrática, Popular ou Comunista, é fundamental no 

desenvolvimento de um concelho.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente retomou a palavra e respondeu o seguinte: “ponto um – eu não disse que não 

ligava àquilo que a Juventude Socialista dizia. Disse que o poder executivo é do órgão executivo e a 

política de juventude é definida pelo órgão executivo; ponto dois – gostava de saber como é que a 

senhora deputada queria que eu adivinhasse quando fizemos o orçamento em outubro que em 

novembro ia receber a carta com a rescisão do contrato. O orçamento foi aprovado em Reunião de 

Câmara em trinta e um de outubro, que é assim que a lei determina. Até o seu colega deputado fez 

questão de perguntar se nós tínhamos enviado no dia trinta e um o orçamento para a Assembleia 

Municipal. Por acaso tivemos esse cuidado de enviar precisamente no dia da aprovação para que não 

estivéssemos em falha com a lei. Já agora, sabe quem foi o único Vereador que não aprovou o aumento 

da comparticipação para o VOA, senhora deputada? Foi o Vereador do Partido Socialista.” ------------------ 

------ O senhor Presidente da Mesa informou de que enquanto o senhor Presidente da Câmara respondia 

às questões que lhe foram colocadas deu entrada na mesa um requerimento dirigido ao Presidente da 
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Assembleia Municipal. Este requerimento, que irá ser anexado à presente ata, não carece de discussão 

e votação por parte da Assembleia Municipal porque refere, apenas, uma competência do Presidente da 

Assembleia Municipal, de todo o modo leu, em voz alta, para todos terem conhecimento do teor do 

mesmo. “Exmo. senhor Presidente da Assembleia Municipal, face ao notório e reconhecido 

incumprimento por parte do executivo municipal da obrigação que permitisse o cumprimento da al. a) do 

número 1 da lei 43/2012, de 28 de Agosto (PAEL) entende-se que a Assembleia Municipal deve pugnar 

pelo pleno exercício das suas competências pelo que, pelo presente venho requerer a Vª Exª que 

trimestralmente inclua na ordem de trabalhos da Assembleia Municipal um ponto específico relativo a 

“Acompanhamento do PAEL”. Com os melhores cumprimentos. Vagos, 05 de fevereiro de 2015. Óscar 

Gaspar (Deputado Municipal do PS).” Ao datar o requerimento terá havido um lapso no ano, por parte do 

senhor deputado, pois deveria estar escrito dois mil e dezasseis. Posto isto, o senhor Presidente da 

Mesa respondeu o seguinte: “Primeiro as reuniões não são trimestrais, e a resposta que eu dei ao 

senhor deputado foi, mais coisa menos coisa, que o cumprimento dos exatos termos da lei exige pela 

Câmara Municipal a prestação da informação adequada e periódica sobre a execução do planeamento 

financeiro escrito e aprovado em PAEL por forma a que a Assembleia Municipal possa desenvolver as 

competências previstas  não constituindo o excerto da informação financeira o cumprimento dos termos 

da lei em questão. Significa isto que sendo cinco reuniões da Assembleia Municipal por ano nós 

podemos ter acesso a essa informação e acompanhar se ela estiver espelhada nos exatos termos da lei 

na tal informação financeira no ponto relativo ao PAEL. E, portanto, acreditando que a Câmara vai, com 

os serviços, olhar melhor para a lei e vai especificar esse ponto do PAEL eu entendo que não há 

necessidade de criarmos um ponto específico, desde que essa informação, tal como a lei o prevê, esteja 

espelhada na informação financeira nesse tal ponto que aparece em todas as informações financeiras e 

que aqui se refere apenas ao saldo dos empréstimos do PAEL. Esta é a minha sugestão, se a Câmara 

Municipal na próxima informação financeira, ainda assim, no entendimento que faz do número 1 da al. a) 

do artigo 12º não der cumprimento disso na informação financeira então, muito bem, serei sujeito a fazer 

a vontade ao senhor deputado e criar um ponto específico para acompanhamento do PAEL nos termos 

em que a lei o prevê.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Óscar Gaspar retomou e referiu que “pareceu-me ouvir da sua intervenção uma espécie 

de interpretação, assumo que autêntica, das suas palavras. Da sua primeira intervenção o que ouvi foi 

uma censura dizendo que entendia que não estava cabalmente cumprida a obrigação da prestação do 

acompanhamento do PAEL. Senhor presidente, salvo melhor opinião, e sem ser para me fazer a 

vontade, a lei é que obriga a Assembleia Municipal a fazer o acompanhamento do PAEL de forma 

trimestral. Por ventura, em Vagos, não sei em quantos Municípios é que é assim mas em Vagos não há 

Assembleias Municipais trimestrais. Enfim, o senhor Presidente entenderá, no seu magno entendimento, 

que é preferível estarmos aqui até às dez, onze, doze, às horas que forem, mas entende que não devem 

haver reuniões trimestrais e eu respeito o seu entendimento. Noto que de facto é raro num país não 

haver reuniões, pelo menos, trimestralmente. Dando de barato essa questão, senhor Presidente, o que 

disse não ilude duas questões: uma – eu tive o cuidado de ver as últimas atas e nas últimas informações 

do senhor Presidente da Câmara não consta esta informação que aqui é referida, não consta, e portanto, 
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isto não é uma matéria que possa ser sanada à posteriori, podemos daqui para a frente cumprir, até 

agora não cumprimos; segundo – eu gostava de tornar claro que o que está aqui em causa não é 

apenas o cumprimento de um formalismo, como às vezes parece que acontece nalguns documentos. O 

PAEL é que nos diz à partida se nós vamos ter condições financeiras, nomeadamente de prosseguir 

planos de atividade, ou não, da forma como entendemos e, portanto, não é apenas aqui uma pequena 

gestão jurídica ou financeira para ver se estamos a cumprir ou não. A Assembleia Municipal deve, pela 

lei, acautelar que o empréstimo que foi concedido à Câmara de Vagos está a ser cumprido e as 

condições que foram estabelecidas estão a ser cumpridas. Portanto, se a lei nos atribui essa 

competência não estou a ver como é que nós, de ânimo leve, podemos fazer de conta que há de esta 

numa linha qualquer de uma informação que o Presidente da Câmara envia e não precisamos de nos 

preocupar mais com isso. Agora, penso que a sua proposta é boa no sentido de obrigar de facto a 

Câmara a, pelo menos, daqui para a frente incluir um capítulo sobre esta matéria na sua informação.” ---- 

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Mesa e referiu que não iria estar aqui a trocar 

argumentos com o senhor deputado mas julga ter sido bastante claro, ou seja, “a tal informação não 

constituindo o excerto da informação financeira o cumprimento dos termos da lei em questão. Eu acho 

que fui claro mas não vamos discutir isso. O senhor deputado concordou com a proposta que fiz de que 

na informação financeira que é prestada em todas as Assembleias Municipais, e são cinco, portanto, são 

mais que trimestralmente, haja um parágrafo sobre o PAEL. Agora, é um facto que o parágrafo que tem 

sido escrito não cumpre os termos exatos previstos na lei, não permitindo à Assembleia Municipal 

acompanhar o PAEL tal como a lei o prevê. Acho que isto é claro. E eu disse que não há necessidade de 

criar um ponto específico porque acredito que a Câmara Municipal e o senhor presidente da câmara que 

vai falar com os serviços financeiros vão interpretar bem a lei e na informação financeira que vier a 

seguir já espelhará a execução do PAEL, tal como está previsto na lei, para que a Assembleia Municipal, 

nessa parte da informação, possa exercer a sua competência de forma clara e inequívoca. Foi isso que 

eu disse, acho eu.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Câmara pediu para voltar a usar da palavra e, relativamente a esta questão 

que esteve a ser discutida pelo senhor Presidente da Mesa e o senhor deputado Óscar Gaspar, referiu 

que isto não é uma questão jurídico-legal como o senhor deputado estava a dizer, é uma questão 

política. Porque o senhor deputado sabe perfeitamente que, se continuar a ler o mesmo artigo, a Câmara 

Municipal tem obrigação de fazer reportes para as entidades que fazem o acompanhamento, 

nomeadamente o IGF e a DGAL, que é feito com regularidade e com aquilo que a lei determina. 

Evidentemente, que se por algum lapso dos serviços essa informação não está de acordo com aquilo 

que o senhor deputado pretende irá ser corrigida e dar-se-á toda a informação necessária, porque essa 

informação é pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Óscar Gaspar retomou a palavra para dizer que não pretendia voltar a fazê-lo 

mas, depois da intervenção do senhor Presidente da Câmara, tem mesmo de o fazer. Assim sendo, 

referiu que a informação que vai ser analisada no ponto um da ordem de trabalhos tem quarenta e uma 

páginas e sobre o PAEL, página dez, diz o seguinte: “ no que diz respeito a empréstimos contraídos o 

saldo da conta de médio e longo prazo é de seis milhões cento e dezanove mil cento e quarenta euros 
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sendo dois milhões oitocentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e três euros referentes ao PAEL. Se 

o Presidente da Câmara está satisfeito com a informação que presta à Assembleia por mim tudo bem. 

Eu acho que o senhor presidente da Câmara perdeu uma boa oportunidade de não falar pelo seguinte, o 

que é que nos veio dizer senhor Presidente da Câmara, veio dizer assim nós cumprimos com quem 

temos que cumprir, nós cumprimos com a al. b) e com a al. c), com a DGAL e com a Inspeção Geral, 

porque deles temos medo, nós precisamos deles para nos aprovarem as contas. Agora, a Assembleia 

Municipal, por favor os senhores não precisam da informação. Foi isto que o senhor Presidente da 

Câmara disse.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra e referiu que “eu não disse nem 

desvalorizei só que o obriguei a ler a lei toda, porque não vão os senhores deputados, que não têm 

acesso neste momento ao artigo da lei, ficar a pensar que a Câmara Municipal está em incumprimento. 

Não está, se estiver esta é uma questão técnica, não é uma questão política, porque evidentemente se a 

Câmara Municipal prepara toda a informação para dar às entidades que nos fiscalizam e que têm a 

tutela não existe nenhum inconveniente em que essa mesma informação seja enviada para a 

Assembleia Municipal. Não é por isso, nem desvalorizei, nem perdi. O senhor sim perdeu uma boa 

oportunidade para não ter dito nada, porque se há coisa de que eu me orgulho é de ter aprovado o 

PAEL, e ter sido responsável pela elaboração do PAEL, e ter sido aprovado nesta Assembleia por 

unanimidade e de ter, ano após ano, a dívida do Município a reduzir. Convinha é que o senhor 

explicasse a todos os seus camaradas de partido o que é que é a dívida da Câmara para que eles não 

confundam a dívida onde está incluído o PAEL e não excluam essa dívida no PAEL da dívida do 

Município. Convinha também que lhes explicasse o que é que é a dívida da câmara e o que é que está 

incluído na dívida que inclusive está incluído o PAEL. Todos os empréstimos, incluindo o PAEL, 

totalizam os tais seis milhões de euros e a dívida de curto prazo de fornecedores, que quando eu 

cheguei à Câmara Municipal era de seis milhões de euros e neste momento é de um milhão de euros. 

Portanto, o prazo médio de pagamentos, neste momento, está a baixo dos cinquenta dias e não temos 

pagamentos em atraso. Portanto, se há coisa de que eu me orgulho, senhor deputado, é do trabalho que 

desempenhei enquanto responsável, no mandato anterior e neste mandato, das finanças do Município 

de Vagos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 
------O senhor Presidente da Assembleia, de imediato, deu início ao período da ordem de trabalhos, 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO 05 DE DEZEMBRO DE 2015 A 01 DE FEVEREIRO DE 2016 NOS TERMOS 

DA ALÍNEA C), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ------------ 

------ O senhor deputado Óscar Gaspar usou da palavra para dizer que este documento tem a 

informação que está aqui e que “com franqueza, não tem valor nenhum”. Segundo o senhor deputado há 

aqui muita informação de caricatura, como por exemplo a da “Hora do Conto”, porque isto não é 

informação para trazer à Assembleia Municipal. Entretanto, o senhor deputado questionou o senhor 
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Presidente relativamente às referências que são feitas, neste documento, a candidaturas a fundos 

comunitários. Na passada quarta-feira foi aberto um importante concurso relativo aos Pactos para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial, estando a falar-se de um valor de quatrocentos milhões de euros, 

nomeadamente para infraestruturas da área da saúde, da educação e da cultura. É suposto que estes 

fundos venham financiar os tais Pactos que foram desenvolvidos pelas CIM’s. A pergunta em concreto 

que colocou foi a seguinte: “deste aviso que foi lançado, na passada quarta-feira, quais é que são os 

projetos da Câmara Municipal que foram incluídos na proposta da CIRA e qual a expetativa de que 

sejam aprovados?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder à questão colocada pelo senhor 

deputado Óscar Gaspar. No que diz respeito à cultura e à saúde são duas áreas onde o mapeamento é 

fundamental, e que não depende da Câmara Municipal, depende de organismos centrais. No caso da 

cultura o valor até é bastante reduzido, na Região Centro são quarenta milhões de euros, e que tem 

como objetivos principais, e de acordo com o mapeamento, primeiro requalificar património mundial, em 

segundo requalificar o património nacional, no caso da Região de Aveiro houve duas intervenções 

previstas de acordo com o mapeamento da cultura, tendo sido numa igreja em Águeda e outra no 

Convento de Jesus em Aveiro. Do ponto de vista da saúde o mapeamento é feito em conjunto com a 

ARS e como se sabe no caso de Vagos existe o Centro de Saúde, que é uma obra importante, e está 

neste momento a ser construído um Polo na Ponte de Vagos, o aumento da extensão do Posto de 

Saúde de Ponte de Vagos, que albergará no futuro a segunda Unidade de Saúde Familiar que vai ser 

criada. A primeira unidade foi já criada em Vagos, e inaugurada há pouco tempo. No caso da educação 

não estão previstas construções novas, e falando em requalificações o Municipio garantiu, nesse bolo, 

um conjunto de referência à volta de seiscentos mil euros de financiamento. Tendo em conta os cinco 

milhões de euros que estavam adstritos à Região de Aveiro está, mais ou menos, na média. Entretanto, 

obviamente houve outras áreas onde o Município teve outro tipo de participação, nomeadamente nas 

questões da eficiência energética. No caso da modernização administrativa também há um bolo global 

onde os Municípios estão a prepara em grupo de trabalho uma intervenção conjunta e onde se obterá 

um financiamento num bolo que ronda os três milhões e meio de euros para operações na área 

administrativa. Existem outros grupos de trabalho criados, nomeadamente um que é liderado pelo 

Município de Vagos na área da Proteção Civil na Gestão de Riscos. Nestas áreas em concreto não há 

financiamento para novas construções. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Óscar Gaspar retomou a palavra e referiu que no seu entender a síntese da 

informação do senhor Presidente da Câmara é que não houve candidaturas da Câmara Municipal de 

Vagos a estes quatrocentos milhões de euros, porque as infraestruturas que este concelho tem nas 

áreas da saúde, educação e da cultura são suficientes. ----------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra e pediu ao senhor deputado Óscar 

Gaspar que fosse minimamente honesto com esta Assembleia, é necessária honestidade intelectual 

para que se possa ter uma discussão séria e construtiva. O senhor Presidente esclareceu que não foi 

nada disso que disse. Na área da cultura depois dos mapeamentos feitos, que são da responsabilidade 

da Direção Regional da Cultura, não existem intervenções para construções novas, existem intervenções 



 
 
 
 
 

 
 
 

21 
Ata nº13, sessão ordinária de 05 de fevereiro de 2016, da assembleia municipal 

para requalificações de património mundial, que não existe em Vagos, património nacional e depois 

património local. Dos quarenta milhões de euros para a Região Centro, dos quatrocentos milhões que o 

senhor deputado falou, para a Região de Aveiro foram mapeadas duas intervenções, uma em Águeda e 

outra em Aveiro. O Pacto é público, portanto, é só uma questão de se ir ver. Na questão da saúde não 

há intervenções porque as Unidades de Saúde Familiar previstas para o concelho de Vagos são duas, 

uma na zona sul do concelho e outra na zona norte do concelho. Essas Unidades já estão uma em 

construção, apoiada pelo anterior quadro comunitário de apoios, e outra construída, equipada e em 

utilização, e bastante recente. Na área da educação existe garantido para o Município de Vagos um bolo 

de cerca de seiscentos mil euros para algumas intervenções. O que está previsto para toda a Região de 

Aveiro são cerca de cinco milhões de euros e deste valor seiscentos mil estão garantidos para o 

Município de Vagos, assim que hajam projetos. Obviamente, esses projetos só serão desenvolvidos 

depois da revisão da Carta Educativa, porque tem mesmo de ser revista, e perceber que intervenções é 

que podem fazer, embora já estejam assinalas algumas que foram feitas em conjunto e em conversa 

com o Agrupamento de Escolas de Vagos mas que são meramente indicativas. --------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto dois da ordem de trabalhos à 

discussão e aprovação da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: DELIBERAR SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DE VAGOS, CONFORME A LEI 33/98 DE 18 DE JUNHO E SUA PRIMEIRA ALTERAÇÃO PELA LEI 

106/2015 DE 25 DE AGOSTO, NOS SEGUINTES TERMOS: ---------------------------------------------------------- 

------A) FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 5º, N.º1, AL. D); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------B) FIXAÇÃO DO NÚMERO DE CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 5º, N.º 1, AL. J); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------C) ELABORAR E APROVAR O REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DE VAGOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, N.º 1; --------------------------------------------------- 

------D) DESIGNAÇÃO DOS CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 5º, N.º 1, AL. J); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos usou da palavra o senhor deputado Victor Neto 

e solicitou ao Presidente da Mesa autorização para juntar as al. a), b) e c) e discuti-las em conjunto. ------ 

------ O senhor Presidente da Mesa questionou os senhores deputados para saber se algum se oponha à 

proposta feita pelo senhor deputado Victor Neto. Não havendo qualquer objeção as alíneas foram 

discutidas em conjunto. Entretanto, antes de passar à discussão e votação do ponto o senhor Presidente 

da Mesa perguntou se alguém discordava do regulamento e se tinha alguma proposta de alteração. ------ 

------ O senhor deputado Victor Neto retomou a palavra e disse que o grupo municipal do PSD tinha uma 

proposta de alteração, que foi já apresentada aos restantes grupos municipais, e de forma breve 

explicou as principais alterações à proposta de regulamento da Câmara Municipal. Assim sendo, e 

resumidamente, As principais diferenças entre a versão recebida e esta são:1) O artigo "composição" passa 

para número 4º e a "Posse" para 5º lugar; 2) Na composição, aparecem todos os presidentes de junta e 

todos os responsáveis por IPSS; 3) É retirada a Mais Vagos; 4) É definido em 4 os cidadãos de 
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reconhecida idoneidade; 5) É acrescentado que os cidadãos de reconhecida idoneidade designados pela 

Assembleia Municipal têm um mandato coincidente com o mandato desta assembleia; 6) Acrescenta-se 

que a convocatória é feita por correio eletrónico; 7) Acrescenta-se que os pareceres podem ser 

renovados antes de um ano, se isso se justificar. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta de 

alteração apresentada tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 

------D) DESIGNAÇÃO DOS CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 5º, N.º 1, AL. J); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Relativamente a esta alínea o senhor deputado Juan Carlos Martins entregou ao senhor Presidente 

da Mesa uma proposta, que irá ser anexada à presente ata, e que consta do seguinte: “o grupo 

municipal do PSD vem por este meio, nos termos da alínea j, do nº1, do artigo 5º, da lei nº 33/98, de 18 

de julho, alterada pela lei nº 106/2015, de 25 de agosto, designar como cidadãos de reconhecida 

idoneidade, os senhores António Manuel Ribeiro Bastião; José Augusto Ferreira Martins; Liliana dos 

Santos Barreira e Pedro André Santos Neto. Vagos, 05 de fevereiro de 2016, o líder do grupo municipal 

do PSD, Juan Martins.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo intervenções o senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 21 de janeiro de 2016, à discussão 

e aprovação da assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS NA AdRA – ÁGUAS DA REGIÃO 

DE AVEIRO, S.A. – AUMENTO DE CAPITAL. ----------------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e referiu que desde o início da entrada do 

Município na AdRA estava previsto o aumento de capital. Esse aumento de capital, por interpretação dos 

juristas de toda a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, em reunião que têm habitualmente, 

chegaram à conclusão que é uma operação que envolve um conjunto de entidades públicas. O 

entendimento inicial que havia é que aqueles Municípios que não atingiam o valor para terem o visto 

prévio do Tribunal de Contas não necessitavam de enviar para visto e, portanto, só Aveiro e a própria 

ADP é que necessitavam de enviar para visto. Entretanto, os juristas chegaram à conclusão que a 

cooperação pode ser analisada como um bolo global e o ato isolado do Município de Vagos, ao 

aumentar mil duzentos e cinquenta euros, o capital na AdRA, faz parte de uma operação conjunta e 

entenderam os juristas que o método mais seguro era que todos os Municípios enviassem para o visto 

do Tribunal de Contas a mesma operação, embora com montantes diferentes como é evidente. Assim 

sendo, foi determinado internamente que fosse esse o procedimento e o Município tem de enviar todo o 

processo até vinte e seis de março de dois mil e dezasseis, correndo o risco de se não se fizer toda esta 

operação caducará. Deste modo é propor à Câmara Municipal que faça o aumento de capital que 

acompanha os outros acionistas no aumento de capital da AdRA para que se continue a ter 0, 05% do 

capital desta empresa. Esta é uma situação diferente daquela que se poderá discutir na eventual revisão 

do estudo da viabilidade económico financeiro da empresa. Estudo esse que vai ser iniciado agora, já 
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devia ter sido feito em dois mil e catorze mas por alterações legislativas entendeu-se que não se devia 

iniciar o processo de revisão do EVEF antes destas estarem concluídas. O processo foi recentemente 

iniciado e aí é que se poderá discutir, eventualmente, o aumento da participação do Município na AdRA. 

Mas, obviamente, que este aumento da percentagem terá que partir também de que alguns Municípios 

terão de ficar com menos percentagem na empresa, porque o capital, e uma das regras de ouros é que, 

51% seja propriedade do grupo ADP e os outros 49% a ser divididos pelos Municípios, e foram-no, 

mediante a importância que cada um tinha para o sistema. A conclusão que chegou no estudo de 

viabilidade económico-financeiro é que havia três Municípios que não teriam, supostamente, direito a 

nenhum capital social mas entenderam todos os Municípios em conjunto, que esses três Municípios, 

Vagos Sever de Vouga e Murtosa, porque tinham poucas infraestruturas e aportavam poucos clientes 

para o sistema, ficaram com o capital 0,05%. Se esta Assembleia Municipal, hoje, aprovar o aumento de 

capital o Município de Vagos ficará 0,05%. Caso isso não aconteça os mil duzentos e cinquenta euros 

serão divididos pelos outros acionista e Vagos ficará com 0,049%. Esta é a questão da operação que 

acompanhando todos os outros Municípios terá de ser enviado para o Tribunal de Contas e depois um 

segundo ponto, que não está aqui hoje a discussão, é a revisão do estudo de viabilidade económico- 

financeiro da AdRA onde aí se poderá discutir a participação percentual, sendo que da mesma forma se 

poderá discutir a continuidade do Município de Vagos na AdRA. Contudo, esta posição pode levar a 

outras discussões, inclusive jurídicas, e não é essa questão que está, neste momento, em cima da mesa 

e aliás nem sequer ouve qualquer conversa nesse sentido e, portanto o que se está a fazer agora é a 

participar ativamente com os outros Municípios na revisão do estudo de viabilidade económico- 

financeiro da AdRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu para usar da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e começou por referir 

que de facto o ponto é muito “magrinho” da forma como é apresentado, mas enviaram muita 

documentação para a qual não houve tempo para analisar e é este modelo de gestão, este caudal de 

informação, que afinal das contas também espelha um pouco a gestão da própria Câmara Municipal. A 

participação do Município de Vagos na AdRA é muito insignificante, “até mesmo ridícula”, para aquilo 

que efetivamente desenvolve a AdRA, que é uma sociedade anónima que visa o lucro, e os Municípios 

só são chamados para pagar. Entretanto, o senhor deputado colocou algumas questões ao senhor 

Presidente da Câmara, mas antes fez uma observação: “a proposta que é enviada para aprovação a 

esta Assembleia Municipal por parte da AdRA, eu não a li toda, mas demonstra uma falta de respeito 

para com o órgão. Portanto, parece que nem precisavam de nada nem precisam de nada um bocado à 

maneira de como o senhor Presidente começou a explanar o assunto. Não somos precisos para nada 

se…se…se… Feita a observação perguntou: “quanto é que custa, hoje, à Câmara Municipal a fatura da 

água? Que investimentos de responsabilidade da AdRA foram feitos até à data no concelho? O que é 

que está previsto para este ano de dois mil e dezasseis?” --------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e começou por dizer que não é seu 

hábito introduzir questões pessoais nas questões políticas mas em consciência não pode deixar de 

afirmar que tem uma péssima opinião da AdRA. Na sua opinião a AdRA presta um péssimo serviço, o 

serviço é caríssimo, embora não culpe apenas a empresa mas também a forma como a empresa foi 
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criada e as Câmaras que deram, de alguma forma, o aval a este modelo de financiamento. Este é um 

bom exemplo do que é que o monopólio pode fazer, dizendo de outra maneira, se houvesse alternativa 

quantos vaguenses já não teriam mudado da AdRA para uma alternativa. A AdRA só existe porque, de 

facto, não há mais nenhuma entidade a quem recorrer e as pessoas precisam da água. Para além deste 

péssimo serviço, de que o senhor deputado é testemunha, também pode dizer que é uma empresa que 

é um exemplo de uma entidade nada focada no cliente, ou seja, a AdRA não precisa dos clientes para 

nada, talvez por ter esta tal dimensão de monopólio. O nível de resposta que dá às solicitações é 

absolutamente de sobranceria quando não de minimização das questões. Referindo-se ao ponto o 

senhor deputado corrobora com a apreciação do senhor deputado Mário Castelhano, ou seja, de facto foi 

enviada uma resma de papel, e é de louvar uma informação tão completa mas, com franqueza, para 

alguém que não é jurista, como o senhor deputado, de pouco serve. A questão que o senhor deputado 

coloca a si próprio, e caso lhe perguntem, é “o que é que foi votado nesta sessão da Assembleia 

Municipal? O aumento de capital da AdRA. E para quê? Eu não sei responder. Eu não li as páginas 

todas, mas li uma boa parte delas, e eu não percebi para que era o aumento de capital. Também é 

verdade que aquilo a que somos aqui chamados, que é para o aumento de capital, de mil duzentos e tal 

euros, nós gastamos hoje mais dinheiro nas senhas de presença do que está em causa no aumento de 

capital. E com franqueza, também, nesse aspeto não merece muita discussão para não perdermos mais 

tempo e mais dinheiro com o assunto AdRA. Há, de qualquer forma, uma questão aqui na lateral para a 

qual eu não encontrei resposta nem nos documentos nem na intervenção do senhor Presidente e que 

gostava também de referir. Para além do aumento de capital, propriamente dito, também houve 

necessidade de retificar e sancionar a votação efetuada pelo senhor Presidente da Câmara em vinte e 

seis de março de dois mil e catorze. E a questão é porque é que o senhor Presidente da Câmara nesta 

data obrigou o Município sem ter poderes para tal. Da minha parte em termos de conclusão, para mim, é 

muito claro, nós cumprimos a nossa palavra, Vagos deve cumprir a palavra, e se o Presidente da 

Câmara nesta altura disse que Vagos ia ao aumento de capital, obviamente, devemos assentir nesse 

mesmo sentido.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Fernando Vieira e começou por dizer que em 

relação à AdRA está sempre de “pé atrás” e não vai aqui defender nenhum caso pessoal mas vai 

defender os habitantes da Freguesia de Soza que é para isso que aqui está. O senhor deputado referiu, 

ainda, que tem saudades do tempo em pedia ao Presidente de Câmara umas isenção de taxa da água, 

porque a água até saía da Freguesia de Soza, e precisava dela, por exemplo no cemitério, e era de 

graça porque ela saia de lá. Neste momento, o que está a acontecer é que a fatura da água do cemitério 

de Soza é de trezentos euros por mês e, por isso, teve de se fechar a torneira e arranjar uma alternativa. 

Entretanto, disse que só iria ter boa opinião da AdRA quando começar a ter estrada arranjadas e 

alcatroadas e deixar de ter de alguma forma aquela espécie de desculpa que é “a AdRA não faz 

saneamento, a AdRA não mete água onde falta e a estrada não se arranja porque não faz sentido.” 

Neste caso, o senhor Presidente tem toda a razão em não andar a gastar dinheiro em alcatrão para 

depois partir no dia a seguir. Contudo, não se pode ficar eternamente à espera que a AdRA se resolva a 

fazer o que está em falta, na maior parte dos casos o saneamento. Ainda em relação à AdRA o senhor 
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deputado tem a impressão de que esta funciona um pouco como a EDP, ou seja, a Câmara Municipal 

paga a água, os munícipes pagam a água mas a Autarquia recebe um retorno, ou tem um acerto de 

contas, pela água que entretanto está a fornecer à AdRA. É assim, ou não? Perguntou. Se este é o caso 

como o Município vai passar a receber a água do Carvoeiro vai deixar de fornecer água, quer dizer, a 

fatura da água vai aumentar. Não se sabe de que valor se trata mas, provavelmente, não será pequeno.  

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e explicou que há aqui um conjunto de 

informação, que foi enviada, que os senhores deputados podem ler ou não. No entanto, há um conjunto 

de sete páginas, escritas por um técnico da Câmara Municipal, que definem exatamente aquilo que é o 

essencial para a discussão e votação do ponto, e a restante informação se entenderem que deve ser lida 

podem fazê-lo. Esta informação tão detalhada foi enviada para respeitar a regra da prudência, isto é, se 

há no ponto uma menção aos estatutos acrescentam-se os estatutos, mas se já os conhecem não tem 

de os ler, por exemplo, e o mesmo aconteceu com a restante documentação. Relativamente à questão 

colocada sobre a fatura da água o senhor Presidente respondeu que não sabe o valor exato da fatura da 

água do Município mas pode informar que o Município gasta, por ano, à volta de cento e cinquenta mil 

euros. E é verdade que o Município quando começar a receber a água do Carvoeiro deixará de ter esta 

receita. O senhor deputado Fernando Vieira sabe disso porque acompanhou a visita que foi feita no 

âmbito das Águas do Centro Litoral a todo o sistema integrado e onde foi feita referência a isto. Há aqui 

uma questão ambiental e de sustentabilidade que está em causa, que é o não explorar o lençol freático e 

o cretácico, neste caso, e deixar essas reservas a gerações futuras. O problema do cretácico é que são 

reservas de água confinadas que com a ausência de pressão ficam sujeitas à entrada da cunha salina. O 

que está aqui em causa é preservar-se esse património para deixar às gerações futuras. Para além 

disso, o equífero que existe não é só do Município de Vagos, existe uma extensão grande do equífero 

que, segundo os cientistas, vai de Albergaria-A-Velha até aqui. Ao estar a explorar-se este equífero está-

se em vantagem estratégica em relação ao Município de Albergaria-A-Velha, porque as reservas deles 

estão a ser prejudicadas fazendo com que eles não ganhem nada com isso. A questão fundamental 

aqui, para além da questão monetária, é a de que planeta é que se pretende deixar a quem nos sucede. 

Um planeta pior, igual ou melhor do que aquilo que encontrámos? Sendo certo que se se continuar a 

explorar esta água vai deixar-se um planeta pior do que aquele que se encontrou. Esta foi uma opção 

que se tomou em consciência nesta Assembleia Municipal. Na altura, em que foi feita a adesão às Águas 

do Município do Carvoeiro, essa questão foi aqui explicada pelo Presidente de então e estavam 

plenamente conscientes que a entrada no Carvoeiro significa um aumento patrimonial, por parte da 

Câmara Municipal, porque o Município fica dono de uma oitava parte daquilo que o Carvoeiro tem e que 

são todas aquelas infraestruturas de ligação das águas à nossa região e a todos os Municípios vizinhos. 

O senhor presidente não quer acreditar que o Município irá de ter esta receita na totalidade, porque a 

água que a AdRA explora nas explorações do concelho é muito mais barata do que a água que compra 

ao Carvoeiro e, portanto, eles irão, com certeza, arranjar um equilíbrio explorando muito menos águas 

das captações de Vagos e depois juntar alguma água do Carvoeiro. Do ponto de vista da qualidade a 

água do Município de Vagos é excelente e, portanto, a AdRA entrega água de qualidade e o único fator 

que pode destorcer isso é algumas canalizações mais antigas e que possam ter algumas matérias 
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ferrosas. Entretanto o senhor presidente referiu que não deixa de subscrever algumas das preocupações 

do senhor deputado mas essa é uma antiga discussão e tem de se procurar a documentação escrita. Na 

altura, nos mandatos anteriores, houve procura dessa informação e nunca se obteve com plena 

segurança o prazo específico daquela exploração, que pertence à Câmara Municipal de Aveiro. O 

senhor Presidente, pessoalmente, não tem acesso a nenhuma documentação que a exploração já devia 

ser do Município de Vagos. Aliás, os terrenos são propriedade da Câmara Municipal de Aveiro e, 

portanto, eles exploram ali a água. Relativamente aos investimentos feitos no concelho de Vagos foram 

basicamente dois: todo o saneamento da zona sul, que rondou os dois milhões de euros, e o 

saneamento da vila de Vagos, executado em dois mil e dez ou dois mil e onze, para além de algumas 

extensões de rede que não entram no estudo de viabilidade económica. A AdRA em dois mil e quinze 

tinha previsto cerca de seis milhões, em obras, que não fez por várias razões e que terão de ser 

consideradas na Revisão do Estudo de Viabilidade Económico-financeira e estão todos os Municípios 

nas mesmas condições, não é só o de Vagos, exceto aqueles que já tinham a rede completa. Além disso 

há alguns deles que nem sequer têm os da primeira fase todos completos. Nesta fase está-se a apontar 

os caminhos, os projetos e as áreas de intervenção para o futuro e deu-se prioridade, tal como estava 

previsto, às freguesias mais bairradinas com outra tipologia de terrenos e deixando as outras para mais 

tarde. Uma das coisas que está, neste momento, já em cima da mesa, com concurso público e publicado 

em Diário da República, é precisamente o saneamento na estrada principal de Salgueiro para o Fontão e 

depois em toda a localidade do Fontão e a posterior ligação ao Parque Empresarial de Soza. 

Evidentemente, que esta obra foi definida logo como uma das prioridades por causa da ligação ao 

Parque Empresarial de Soza, obviamente, não desprezando as populações mas faz todo o sentido a 

ligação do PES ao saneamento. Em relação ao serviço prestado pela AdRA o senhor Presidente não 

quer ser nem “advogado de acusação nem advogado de defesa” da AdRA mas há aqui pontos que 

concorrem a favor do serviço, há outros que concorrem, claramente, contra a AdRA. Entretanto, 

relembrou que este modelo de criação de empresas foi um grande desígnio do senhor ex-Primeiro-

Ministro o eng.º José Sócrates e que em determinada altura reuniu os Municípios e indicou-lhes este 

como sendo o caminho. Os Municípios foram “empurrados” para esta solução, embora do ponto de vista 

formal de livre vontade, e todas estas adesões foram feitas por unanimidade, por aprovação nas 

Assembleias Municipais. Entretanto, houve alguns Municípios, inclusive um desta Região, que não 

aderiram à AdRA e aquilo que foi dito era que ou entravam em sistemas municipais e tinham as obras 

financiadas pelo POVT ou não entravam em sistemas municipais e faziam as infraestruturas a seu belo 

prazer e a expensas próprias. Aquilo que se verificou, infelizmente, é que estes dez Municípios entraram 

na AdRA, não discutindo agora a qualidade do projeto, mas houve um dos Municípios que não entrou e a 

verdade é que esse Município conseguiu financiamentos próprios através do POVT, com obras próprias 

financiadas em sistemas isolados, e isolados também do ponto de vista do tratamento das águas 

residuais. Além disso, o anterior Ministro do Ambiente esteve na inauguração de uma ETAR, em que o 

senhor Presidente não esteve por manifesta discordância relativamente àquela operação porque em dois 

mil e nove os Municípios haviam sido empurrados pelo Governo Socialista” para esta solução. O senhor 

Presidente até encara com algum agrado a posição do senhor deputado Óscar Gaspar, o que só 



 
 
 
 
 

 
 
 

27 
Ata nº13, sessão ordinária de 05 de fevereiro de 2016, da assembleia municipal 

demonstra que as pessoas mudam de opinião relativamente a algumas questões, pois na altura era 

membro do Governo. Relativamente às senhas de presença essa não é sequer uma questão a colocar, 

porque, como todos sabem, a Assembleia Municipal tem de realizar por ano cinco sessões ordinárias 

tendo uma delas que decorrer, obrigatoriamente, em fevereiro. Portanto, ter-se-ia de agendar, de 

qualquer maneira, esta sessão mesmo nem que da ordem de trabalhos constasse apenas o ponto um, a 

informação do senhor Presidente da Câmara. Em relação à questão da aprovação, por parte do senhor 

Presidente, na Assembleia Geral de dois mil e catorze diz à frente, no documento que foi enviado aos 

senhores deputado, “sem olvidar, em todo o caso, a deliberação já proferida em vinte e três do quatro de 

dois mil e dez” que diz respeito, exatamente, ao ato de fundação da empresa onde já estava previsto 

este aumento de capital. Todos os Presidentes de Câmara, todos os que lá estavam, fizeram essa 

aprovação tendo em conta a deliberação inicial e todas as informações feitas, até hoje, foram articuladas 

entre si e, portanto, dizem todas exatamente isto que está aqui espelhado nesta informação. Portanto, o 

presidente de câmara fez um ato perfeitamente de acordo com aquilo que era a expetativa inicialmente 

criada quando se aderiu à AdRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Óscar Gaspar voltou a usar da palavra  e referiu que um Presidente 

de Câmara em Portugal tem muito poder, as Câmara têm bastante poder, mas dá a ideia que quando as 

soluções são más as pessoas não têm responsabilidades e a culpa é do Governo. O Governo é que 

criou esta solução e “coitada da Câmara de Vagos que teve de aderir a uma solução que não queria.” O 

senhor deputado também não tem memória exata do que é que aconteceu na altura mas, aquilo de que 

se lembra, é que mesmo durante a campanha eleitoral houve uma forte discussão sobre a AdRA e sobre 

os preços que se iam pagar em Vagos pela água. Mas a verdade é só uma, é que a câmara escondeu 

até à última quanto é que os vaguenses iam pagar pela água e essa fatura só apareceu depois das 

eleições. O senhor deputado é de opinião de que vale a pena todos assumirmos as nossas 

responsabilidades e as nossas posições independentemente de saber se agora se está aqui e depois se 

está acolá. O Governo do Partido Socialista fez uma obra notável em termos do que era o ambiente, o 

saneamento e a água e obviamente que da parte dos partidos houve sempre perfeita liberdade para 

atuar como entendesse, porque felizmente em Portugal, como ainda agora se viu recentemente, os 

Governos não são eternos. Portanto, aquilo que um Governo pode fazer felizmente o Governo seguinte 

pode corrigir quando se constata que é uma medida mal tomada, e diga-se o que disser, de facto, a 

AdRA não foi uma boa decisão porque o senhor deputado não conhece ninguém que esteja, 

particularmente, satisfeito com o serviço que esta presta. --------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente voltou a usar da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e referiu que o senhor 

Presidente da Câmara falou, aqui, em duas questões que são muito importantes, que é a 

sustentabilidade e a parte ambiental, e essa sim é que preocupa e que também tem a ver com o assunto 

AdRA. A estratégia de Vagos para melhorar o ambiente e melhorar a qualidade de vida dos vaguenses, 

ao longo de muitos anos, assentou precisamente na construção de alguns espaços públicos e espaços 

verdes que contribuíssem para essa qualidade ambiental e Vagos até tem mesmo bons exemplos disso. 

Contudo, estes espaços verdes precisam de água o que espanta o senhor deputado é, e depois de o 

senhor Presidente da Câmara ter dito que a fatura da água ronda os cento e cinquenta mil euros por 
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ano, e com a possibilidade de se vir a receber contrapartidas quando se passar para o abastecimento do 

Carvoeiro, como é que vai ser. O senhor deputado pergunta se não haverá possibilidades ou porque é 

que não houve, aquando das negociações, acautelamentos para que a AdRA concede-se um período 

experimental ou um período de carência que contemplasse uma verba para se fazerem furos de 

captação para que esses espaços pudessem ser regados mantendo a qualidade e recomendações 

ambientais. A água que vem das torneiras, com cloro, não faz nada bem aos espaços verdes e estes 

locais, quando a fatura começar a crescer, provavelmente, vão começar a ficar abandonados e por isso 

é preciso encontrar uma solução. Mas, no entender do senhor Mário Castelhano, Vagos não tem sido 

bem tratado nesta questão das águas, nem pela AdRA e, provavelmente, também pela Câmara 

Municipal que já devia ter feito algo nesta matéria para garantir a tal sustentabilidade que o senhor 

Presidente referiu. É que no fim de contas o povo paga e não vê as contrapartidas. Já aqui se falou, mais 

que uma vez, ao longo deste mandato o estado miserável em que deixaram as vias no sul do concelho. 

Perante tanta complexidade, de uma empresa como esta, e até de alguma falta de transparência, porque 

embora informem de algumas coisas não fazer referência aos vencimentos. Entretanto, remetem o 

capital para distribuir os dividendos, e todos sabem que isso é proporcional, mas que afinal das contas 

isto “é uma coisa que dá muito dinheirinho” e tem de se acautelar os interesses do povo, o chamado bem 

comum. Portanto, a opinião do senhor deputado é a de que se deve ponderar e reavaliar a posição de 

Vagos na AdRA, se é para continuar ou não e, já agora, esperar para ver se a AdRA vai dando algum 

benefício de dúvida e como é que vai tratar o Município de Vagos daqui para o futuro. O que é certo é 

que o senhor Presidente referiu, aqui, que eles atrasaram alguns investimentos e isso pode ser um sinal 

de que possa vir algumas mais-valias para Vagos mas ter-se-á de aguardar para ver se tal acontece. --- 

------ O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e referiu que relativamente à intervenção do 

senhor deputado Mário Castelhano só há uma resposta para lhe dar, ou seja, “o senhor deputado enche-

se de coragem e trás a esta Assembleia uma proposta para nós sairmos da AdRA, a Assembleia aprova 

e o Presidente da Câmara executa essa ordem. E, depois, teremos as consequências financeiras e 

jurídicas. É uma questão de haver coragem. Se nós queremos que o município esteja mais uma vez 

envolvido em situações que do ponto de vista jurídico podem-nos ser muito gravosas vamos embora. Eu 

acho que esse não é o caminho, muito sinceramente, acho que o caminho é por dentro tentarmos fazer 

com que as coisas funcionem melhor. Nem tudo funcionou bem, e não querendo ser advogado de 

defesa da AdRA, e nem o vou fazer, evidentemente, tivemos um custo de tarifa aumentado de forma 

brutal, que já agora aproveito para dizer ao senhor deputado Óscar Gaspar, só mais uma vez, por 

distração é que é capaz de fazer uma afirmação dessas, porque a adesão à AdRA e o Estudo de 

Viabilidade Económico-Financeira vieram a esta Assembleia. Pode é dizer que vinha muito papel e 

vinha, era muito papel mesmo, é que era mesmo muito papel, e estava lá tudo, no Estudo de Viabilidade 

Económico-Financeiro foi tudo explicado aqui nesta Assembleia. Eu até estou à vontade porque eu até 

nem estava no executivo, estava na Assembleia, portanto, eu seria quando muito vítima do muito papel 

que o senhor Presidente da Câmara da altura nos tinha mandado. E discutimos essa questão aqui e, 

evidentemente, que obviamente temos toda a confiança na ADP que é um organismo público, ninguém 

privatizou as águas, ainda, vamos lá ver o que é que este Governo vai fazer, e, portanto, não é esse o 
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caminho. O nosso caminho é trabalharmos em parceria. Evidentemente que nós no caso concreto, por 

exemplo, da obra da zona sul tivemos problemas sérios com o empreiteiro que até podiam ser mais 

agravadas, até podíamos ter de pagar uma indemnização, de cerca de duzentos mil euros, que não 

pagamos, porque por intervenção da Câmara Municipal e minha em concreto chegamos a um acordo 

para não ter de pagar os duzentos mil euros de trabalhos não executados. Precisamente, porque nos 

suportamos na falta de condições, do ponto de vista técnico, para aceitarmos as estradas como elas 

estavam, Mas o Município podia ter estado obrigado a pagar duzentos mil euros ao empreiteiro ainda em 

cima daquilo tudo que eles lá fizeram. Vamos ver agora na qualidade das condutas e do trabalho que 

está feito. Portanto, senhor deputado Mário Castelhano esse é o único caminho, é nós ou estamos na 

AdRA e tentamos a colaboração com eles, que tem sido possível em alguns momentos, e temos que ter 

em conta que a AdRA é uma empresa que congregou dez Municípios com sistemas informáticos todos 

diferentes. No início era quase inaceitável o trabalho que eles faziam com as faturas. E porquê? Porque 

estamos a falar de dez sistemas informáticos que foram todos concentrados num só e, agora, as coisas 

estão melhores, pelo menos nesse aspeto. A AdRA também é a empresa que no país gere uma rede 

maior, não é a que tem mais clientes, porque, obviamente, a EPAL em Lisboa tem muitos mais clientes 

do que a AdRA e outros sistemas, mas é a maior rede de abastecimento de água e de águas residuais. 

Evidentemente, que o sistema da forma como hoje está construído, como sabem houve uma grande 

polémica à volta disso, no caso da Região de Aveiro até fazia sentido uma outra coisa que era termos a 

Associação de Municípios do Carvoeiro a fornecer a água, depois a AdRA a distribuí-la e a SIMRIA, 

mantermos aqui a SIMRIA, a fazer o tratamento das águas residuais. Mas essa não foi a opção do 

anterior Governo e, enfim, mal ou bem podemos discutir essa questão, mas a questão foi a concentração 

dos sistemas. Neste momento, a SIMRIA foi junta com as Águas do Mondego e com a SIMLIS e, 

portanto, neste momento, somos uma única empresa que é a Águas Centro Litoral que é onde, como já 

sabem, já aqui disse, fui indicado pelos meus colegas como um dos administradores não executivos da 

empresa. Mas nada me prende ao lugar, e se este Governo decidir avançar por outro modelo, enfim, 

podemos discutir novamente mas nem sequer é essa a questão que nos trás aqui. O modelo que nós 

temos é este e, portanto, ou estamos nele e trabalhos em conjunto com as entidades para levar a bom 

porto as nossas ideias e os nossos objetivos ou então temos a coragem de sair e pagamos com isso as 

consequências da saída.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia Municipal o senhor 

Presidente da Mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado nos seguintes termos: -- 

------“a) Autorizar a realização de entrada no capital social da AdRA – “Águas da Região de Aveiro, 

SA”, pelo Município de Vagos, no montante de € 1.225,00, nos termos proporcionais aos direitos de 

subscrição, corporizada no aumento de capital social da empresa, reiterando, por cautela jurídica, ou de 

harmonia com a deliberação proferida pela Assembleia Municipal, na sua reunião realizada no dia 

23.04.2010, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 07.04.2010, nos termos e com 

os fundamentos que constam da presente informação e de acordo com os pressupostos justificativos do 

relevante interesse público local, maxime de sustentabilidade, viabilidade económico-financeira, 

eficiência, e racionalidade, que presidiram à deliberação originária que conduziu à adesão do Município 
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de Ovar à AdRA – “Águas da Região de Aveiro, SA” e à subsequente outorga da Adenda ao Contrato de 

Parceria e a Adenda ao Contrato de Gestão, datadas de 30.06.2010, a Adenda ao Acordo Parassocial, 

datada de 12.07.2010, e que se mantêm, nos termos dos documentos que sustentaram a decisão de 

adesão ao Sistema de Águas da Região de Aveiro (cfr. Doc. 1 a 16, que se juntam e se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.”----------------------------------------------------------------- 

------ Aprovado, por maioria, com 20 (vinte) votos a favor, dos grupos municipais do PSD e PS e 7 

(sete) votos contra, do grupo municipal do CDS. --------------------------------------------------------------------------- 

------“b) Em conformidade, ratificar e sancionar a votação efetuada pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e deliberação proferida pela Assembleia Geral da AdRA – “Águas da Região de 

Aveiro, SA”, em reunião ordinária de 26.03.2014, no que respeita ao aumento de capital social e 

correlativa alteração do pacto social da empresa.”-------------------------------------------------------------------------- 

------ Aprovado, por maioria, com 17 (dezassete) votos a favor, do grupo municipal do PSD, 7 (sete) 

votos contra, do grupo municipal do CDS, e 3 (três) abstenções, do grupo municipal do PS. ------------------ 

------“c) Determinar, subsequentemente, a instrução do pedido de visto prévio, junto do Tribunal de 

Contas, ex vi do artigo 54º, 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto (cfr., também, artigo 56º), e ao abrigo do 

artigo 5º, 1, c), 1ª parte, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e do artigo 20º da 

Resolução nº 14/2011, de 11 de julho, a comunicação da deliberação proferida à AdRA – Águas da 

Região de Aveiro, com vista à adoção dos procedimentos adequados e à prática dos atos necessários 

destinados à efetivação do aumento de capital e alteração do pacto social da empresa, bem como a 

comunicação da aquisição da participação à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, no prazo de 15 dias, a contar da respetiva concretização (cfr. artigo 54º, 2 da Lei 

50/2012, de 31 de agosto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aprovado, por maioria, com 20 (vinte) votos a favor, dos grupos municipais do PSD e do PS, e 7 

(sete) votos contra, do grupo municipal do CDS. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a 

sessão à intervenção do público, nos termos do artigo 23º do Regimento. ----------------------------------------- 

------ Não havendo público para intervir o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo 

Secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato o segundo Secretário, senhor Victor Fernando Santos Neto, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. ----------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


