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ATA Nº25 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 
02 de outubro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aos dois dias de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e vinte e cinco minutos, na sala de 

sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos 

senhores Manuel Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de 
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM: PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – PLANO DE 
AJUSTAMENTO FINANCEIRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA 
MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO DOIS: PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – AUTORIZAÇÃO PARA 
A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO 
DE 3.564.905,78€ - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL. ----- 
------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI - TAXA PARA 2013. ---------------------------------- 
----- PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A DERRAMA – TAXA PARA 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rocha Nunes de Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato e Paulo Ricardo Corticeiro Sousa Moreira, 

eleitos na lista do Movimento Vagos Primeiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Madalena Marques dos Santos Simões 

Pinho, Carlos Augusto da Silva Francisco, André de Jesus Pinho, Rui Manuel de Almeida Neto, Joaquim 

Pires Plácido, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço e Francisco 

José Ferreira São Marcos, eleitos na lista do Partido Social Democrata; -------------------------------------------- 

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

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Licínio Custódio Ramos, Covão do Lobo; Albano Manuel de Jesus 

Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério de Jesus Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, 

Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António de Vagos; Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André 

de Vagos e Maria Fernanda Oliveira, Ouca. --------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhor Tony Richard 

de Almeida senhora Susana Maria Costa Reis em substituição de Tony Richard de Almeida, Sérgio 

Manuel da Silva Freire e João Carlos Regalado Loureiro, presidente da junta de freguesia de Soza. ------- 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas e o senhor 
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Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco Domingues, Silvério 

Regalado e Dina Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

submetendo o ponto um, aprovado em reunião extraordinária da câmara municipal realizada no dia 27 

de setembro de 2012, à discussão da assembleia: ------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO UM: PAEL – PROGRAMA DE APOIO ECONOMIA LOCAL – PLANO DE 
AJUSTAMENTO FINANCEIRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA 
MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado e referiu que já houve a oportunidade de 

reunir com os porta-vozes e representantes dos grupos municipais e de certa forma já se discutiu 

amplamente este plano de apoio à economia local. De qualquer das formas é importante fazer-se um 

pequeno resumo do documento. Assim sendo, começou por enquadrar a situação que fez com que se 

chegasse a este ponto, nomeadamente após a publicação da chamada lei dos compromissos em atraso. 

A lei foi publicada no dia 21 de fevereiro de 2012 e no fundo vem estabelecer as regras que são 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades publicas. São 

vários os artigos importantes e aqui foram destacados três: artigo 5º que define a forma de se proceder 

para a assunção de compromissos; o artigo 7º que define o princípio fundamental desta lei dos 

compromissos dos pagamentos em atraso e diz que “a execução orçamental não pode conduzir em 

momento algum a um aumento dos pagamentos em atraso”. Este momento algum foi substituído no 

decreto-lei nº127, pelo cálculo no final de cada mês, porque se assim não fosse poder-se-ia correr o 

risco de ultrapassar este limite e por isso a forma como estava descrita neste artigo poderia levar a 

outras interpretações erradas e portanto esta no fundo é corrigida ou complementada no decreto-lei nº 

127. E o terceiro artigo 3º que fala sobre a prevalência desta lei relativamente a todas as outras 

disposições, normas legais, convencionais, especiais ou excecionais que disponham em sentido 

contrário, ou seja, esta lei é uma lei de caráter reforçado que está por de cima de todas as outras leis 

exceto normas constitucionais. Esta lei dos compromissos define, ainda, as regras para a elaboração do 

plano de liquidação de pagamentos em atraso e depois em 21 de junho é publicado o decreto-lei nº 127 

de 2012 que no fundo vem estabelecer as regras e os procedimentos necessários para a aplicação na 

prática desta lei. A lei dos compromissos, lei 8/2012, refere no artigo 14º que mais tarde iria ser 

necessário publicar um decreto-lei que regulamentasse e complementasse a lei 8/2012. A associação 

nacional de municípios portuguesa (ANMP) aprovou uma moção em que solicitava ao governo a 

extinção desta lei dos compromissos e por isso correr-se o risco de se estar aqui a discutir uma questão 

que pode nem vir a ser aplicada. Contudo, o senhor vereador pensa não ser o caso até porque os 

municípios não podem querer o melhor dos dois mundos, ou seja, por um lado ter acesso ao plano de 

apoio à economia local e por outro que seja simplesmente revogada a lei 8/2012 e por isso deve 

procurar-se uma forma de entendimento para que se chegue a um acordo, porque o princípio da lei está 
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correto. Entretanto, para permitir que se pudesse por em prática a lei 8/2012 e o decreto-lei nº127 era 

necessário para os municípios, como é o caso de Vagos, que tenham uma dívida de curto prazo 

bastante elevada e que para efeito de cálculo dos fundos disponíveis passariam a ter fundos disponíveis 

negativos, que entrasse em vigor o PAEL para se poder aliviar ou criar condições para que o fundo 

disponível dos municípios fosse positivo para se poder contratar despesa desde transportes escolares, 

iluminação pública, ou seja, desde o mais básico até ao mais complexo. Há um aspeto importante no 

decreto-lei nº127, ou seja, estabelece uma exceção, embora não lhe chamem exceção, para os 

municípios que vão aderir ao PAEL, como é o caso de Vagos. E para efeitos de cálculo de definição de 

culpa é permitido que até 30 de setembro os municípios que adiram ao PAEL estejam exonerados dessa 

culpa. O que acontece é que o PAEL não entrou em vigor até ao dia 30 de setembro e a câmara 

municipal informou na sexta-feira passada para a secretaria de estado e do orçamento, com 

conhecimento à secretaria de estado da administração local, de que, para efeitos de cumprimento do 

decreto-lei 127/2012, a autarquia entendeu que esta data seria a da entrada em vigor do PAEL, ou seja, 

da distribuição dos fundos ou pelo menos da primeira tranche. Entretanto, esta lei 43/2012 criou o PAEL 

que tem por objetivo regularizar os pagamentos e dívidas dos municípios vencidas a mais de noventa 

dias e registadas na DGAL à data de 31 de março de 2012 e o artigo 2º define a forma de adesão e 

definição dos programas de financiamento. Basicamente existem dois programas: o programa um e o 

programa dois. O programa um integra municípios que estejam em desequilíbrio estrutural, municípios 

que estejam abrangidos por um plano de reequilíbrio financeiro ou qualquer outro município que 

cumprindo as condições de adesão ao PAEL o possa fazer no programa dois mas também tinha a opção 

de o fazer no programa um, ou seja, o município de Vagos vai-se candidatar ao programa dois, se esta 

assembleia assim deliberar, mas podia fazê-lo no programa um. O mesmo artigo 2º no seu nº3 vem 

definir quem pode aderir ao programa dois e basicamente são todos os restantes municípios com 

pagamentos em atraso há mais de noventa dias a 31 de março de 2012. Entretanto no nº4, do mesmo 

artigo, refere esta lei que os programas previstos nos números anteriores serão objeto de 

regulamentação pela portaria nº 281-A/2012. No que diz respeito ao prazo e montante de financiamento 

os municípios que se candidatarem ao programa um podem ter um financiamento de 100% da dívida por 

um prazo máximo de vinte anos. No caso de Vagos, que vai apresentar candidatura ao programa dois, 

pode ter entre 50 a 90% do montante ilegível que, segundo o nº3 artigo 2º, corresponde à diferença entre 

o montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012 e a soma dos montantes 

correspondentes às reduções previstas no orçamento do estado. Estas reduções basicamente são duas: 

a redução correspondente a 10% relativamente à dívida vencida a mais de noventa dias registada a 30 

de setembro de 2011 e por outro lado reduzir 1/7 das despesas com pessoal. Este 1/7 corresponde 

basicamente às reduções dos subsídios de natal e de férias dos funcionários da autarquia. 

Relativamente ao valor do financiamento foi registado e vencido há mais de noventa dias no dia 31 de 

março de 2012 quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil euros. Com estas duas reduções referidas 

anteriormente o valor ilegível passaria a ser de quatro milhões e duzentos e dezoito mil trezentos e vinte 

e seis mil euros. Como já foi referido a câmara municipal candidatando-se ao programa dois só poderá ir 

até 90% do valor ilegível, ou seja, basicamente três milhões e oitocentos mil euros. Contudo, desde 31 
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de março, ou no decorrer de todo este ano, foram feitos pagamentos que estavam vencidos há mais de 

noventa dias nesta data. A câmara municipal destes quatro milhões e oitocentos mil euros liquidou um 

milhão e trezentos mil euros, mais coisa menos coisa, ou seja, ficou com um montante remanescente 

que aparece no quadro VI do plano de ajustamento, onde aparece a listagem de todas as dívidas 

registadas a 31 de março de 2012 e o montante final, contando o que já está pago, de três milhões 

quinhentos e sessenta e quatro mil euros. Neste momento, a autarquia está a candidatar-se a toda a 

dívida que tem vencida a mais de noventa dias no valor de 100% porque o pode fazer, uma vez que fica 

abaixo dos 90% dos quatro milhões e duzentos. O procedimento relativamente à adesão, basicamente, é 

isto que se está a fazer, isto é, a autarquia tem de se candidatar, preencher o anexo I da portaria que 

regulamenta o PAEL. Este anexo I define: o valor, o interlocutor da câmara municipal e define o 

programa a que a câmara quer aderir. Juntamente com o anexo I tem de se preencher o anexo III (o 

anexo II é só para os municípios que se candidatem ao programa um) que é o tal plano de ajustamento 

que são os mapas em excel enviados aos senhores deputados onde reúne a informação condensada. 

Este plano de ajustamento financeiro tem que ter a duração dos catorze anos do empréstimo do PAEL e 

tem que quantificar as medidas que se estabelecerem e evidenciar que a autarquia neste período de 

tempo consegue reestabelecer a situação financeira do município. Basicamente tem em conta quatro 

objetivos fundamentais: a racionalização da despesa corrente e de capital, existência de regulamentos 

de controlo interno, otimização da receita própria e durante os primeiros cinco anos o ajustamento tem 

de ser mais profundo e mais intenso. Entretanto, existe a questão da disponibilização do montante de 

financiamento que será feita em duas tranches: a primeira que se recebe imediatamente após a 

aprovação, e que são 70% do valor dos três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil euros. O senhor 

vereador esclareceu que o montante do empréstimo são os três milhões quinhentos e sessenta e quatro 

mil porque imagine-se que sobre aquelas faturas a câmara, neste momento, não pode pagar a 

fornecedores, atendendo a que qualquer fatura que se pague dessa listagem fica automaticamente sem 

financiamento, ou seja, se houver um fornecedor que entre com uma ação de penhora sobre a câmara 

municipal esta obviamente terá de ser paga e assim já não se atingirá o valor máximo estabelecido. 

Continuando, a segunda tranche, ou seja, os restantes 30% serão disponibilizados após se verificar que 

se cumpriram todas as regras e todos os procedimentos necessários aquando do recebimento dos 

primeiros 70%. No anexo I é ainda definido o interlocutor do município e senhor presidente indicou o 

senhor vereador Silvério Regalado. Relativamente ao anexo III os quadros apresentados são de análise 

intensa e foram alvo também de uma elaboração intensa e tentando ser o mais sintético possível o 

senhor vereador fez uma breve explicação dos mesmos. Primeiro que tudo o executivo foi confrontado 

com uma dificuldade que é a de prever a catorze anos, o que não é um exercício fácil tanto mais quando 

existem variáveis nesta equação que não dependem exclusivamente do município. Por exemplo, a 

câmara fez uma análise dos custos dos transportes escolares, para daqui a catorze anos, quando nestes 

transportes irão estar incluídas crianças que ainda não nasceram. Outro fator que não depende da 

câmara é não se saber se o estado vai continuar a fazer as transferências para as autarquias locais 

como fez até hoje. Ainda por estes dias o senhor secretário de estado da administração, em entrevista, 

disse que a lei das finanças locais vai ser revista e pode ser que os municípios passem a receber menos 
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das transferências e que passem a ter uma maior comparticipação noutro tipo de receitas como é o caso 

do IRS. Enfim, pede-se que compreendam e que este fator também seja tido em conta aquando da 

análise por parte das entidades competentes. Partindo deste princípio começou a análise pelo quadro III, 

uma vez que o quadro I é a síntese de todos os outros quadros e todos eles, de uma forma ou de outra, 

reportam informação para esse quadro. O trabalho maior foi precisamente no quadro três e no quadro II, 

o das medidas. Citando alguns exemplos, relativamente ao IMI o cálculo foi feito, ou melhor, a 

metodologia utilizada para chegar aos valores apresentados, que no próximo ano será de dois milhões 

trezentos e trinta mil euros. O executivo teve que prever quanto é que irá receber até ao final do ano. 

Portanto, já se sabe quanto é que se recebe no primeiro semestre deste ano, um milhão duzentos e vinte 

e oito mil euros, e prevê-se que até ao final do ano se receba mais seiscentos e quarenta e nove mil 

euros, isto tendo em conta os períodos homólogos dos anos anteriores. Foi este o critério utilizado e deu 

um valor de um milhão oitocentos e setenta e oito mil euros, para este ano, de cobrança de IMI. 

Entretanto, precisou-se de fazer o exercício para 2013 e como se sabe está a decorrer um processo de 

reavaliação dos imóveis que não estavam avaliados ao abrigo do CIMI (código do imposto municipal 

sobre imóveis) e portanto chegou-se a um número de aproximadamente dez mil imóveis que irão ser 

avaliados. Destes dez mil imóveis, e de acordo com algumas interpretações da lei, cada nova avaliação 

não pode exceder um aumento de setenta e cinco euros por imóvel, ou seja, de acordo com o ritmo de 

avaliação que está a ser seguido calculou-se que até ao final do ano se conseguisse desses dez mil 

avaliar seis mil imóveis. Desses seis mil multiplicou-se por setenta e cinco somou-se ao um milhão 

oitocentos e setenta e oito mil mais a evolução previsível, que se calculou que fosse na ordem dos 

2,5/3% e chegou-se a este valor de dois milhões trezentos e trinta. No ano de 2014 o critério é 

exatamente o mesmo, sendo que aí já contam os dez mil imóveis a setenta e cinco euros e depois o 

ajustamento final é feito em 2015 para uns e 2016 para outros. Este foi o critério utilizado no IMI. 

Relativamente ao IMT, como é muito difícil de prever o executivo foi mais pessimista, ou realista, previu-

se até ao final do ano o valor de quinhentos e setenta e cinco mil euros. Este foi o valor já concretizado 

no primeiro semestre e que mesmo assim significa aproximadamente duzentos mil euros a menos do 

que no ano passado e acrescentou-se uma previsão para o segundo semestre o que dá os tais 

quinhentos e setenta e cinco mil. Entretanto previu-se que para o ano reduza ainda mais, cerca de 

cinquenta mil euros, e previu-se alguma retoma para 2014 e por aí adiante. A DERRAMA praticamente é 

o valor que se tem neste momento cobrado, cerca de cento e quarenta mil euros, e prevê-se até ao final 

do ano arrecadar mais quarenta mil euros e depois prevê-se até 2015 uma estagnação deste imposto e 

a partir de 2016 uma ligeira subida. Nas taxas, multas e outras penalidades teve-se em conta o novo 

regulamento aqui aprovado, o processo de revisão que está a decorrer e a aplicação do índice de preço 

no consumidor e sua subida ao longo dos próximos anos. Outro valor relevante diz respeito às rendas 

que tem a ver com a conceção que a câmara tem à EDP, pagas todos os anos, e previu-se um aumento 

de acordo com aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos. No que diz respeito às transferências 

correntes até ao final do ano, e se não houver nenhuma alteração, já se sabe qual é o valor a receber, 

mais ou menos quatro milhões e trezentos e noventa e dois mil euros, prevendo-se a manutenção deste 

valor até 2015 e a partir daí um aumento ligeiro. Contudo, isto está tudo dependente da tal proposta 
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referida pelo senhor secretário de estado que caso avance tudo isto deixa de fazer sentido. Embora este 

seja um documento fundamental e que não deve ser feito com a perspetiva de ser alterado a qualquer 

altura poderá vir a ser possível fazer-se ajustamentos mediante fatores fortes, e um fator forte é por 

exemplo o estado vir dizer que para o ano transfere menos dinheiro para as autarquias e todas estas 

contas aqui apresentadas deixam de fazer sentido. Relativamente às receitas de capital há um fator 

importante, isto é, no ano de 2013 estão previstos cinco milhões duzentos e oitenta e nove mil e noventa 

e nove euros e este valor aparece claramente influenciado porque do lado da despesa de capital está-se 

a colocar a realização do remanescente das obras que estão a decorrer neste momento e que são um 

volume financeiro bastante elevado, como é o caso do centro escolar da Gafanha da Boa Hora, centro 

escolar de Fonte de Angeão e a Biblioteca Municipal. Portanto, é necessário e fundamental porque se for 

executada, de acordo com as regras previsionais, despesa e se existe para ela uma receita associada, 

nomeadamente em casos de fundos comunitários, terá de se prever a receita. Assim sendo, este valor 

aparece bastante mais elevado, comparativamente com outros anos, quer para diante quer para trás 

precisamente porque será na perspetiva de para o ano as obras serem financeiramente comparticipadas 

pelos fundos comunitários. Entretanto, há aqui um ponto que é fundamental na análise e tem a ver com a 

venda dos terrenos do plano de pormenor da Boa Hora, aprovado aqui na sessão de setembro da 

assembleia municipal. O valor de um milhão e trezentos mil euros que aparece aqui poderá ser numa 

perspetiva animadora e terá de ser incluído neste plano. Há uma proposta do comprador, há uma 

aprovação por parte da câmara municipal e da assembleia municipal e, portanto, nada diz que até dia 21 

de dezembro essa escritura não possa ser feita, que é o que todos esperam que aconteça. Contudo, 

caso algo suceda e não venha a ser feita este valor que aqui aparece para o ano será aumentado, e isto 

porque já se sabe oficiosamente que relativamente ao centro escolar da Gafanha da Boa Hora irá ser 

aprovada a sua reprogramação financeira e passará a ter uma taxa de comparticipação de 85%, ou seja, 

passar-se-á a ter cerca de quinhentos mil euros mais de fundos comunitários que acrescentam aqui e de 

certa forma ajudam a atenuar a possível não venda dos lotes do plano de pormenor da Boa Hora. Nas 

vendas de bens e investimento, este ano, prevê-se um valor de um milhão trezentos e quarenta e dois 

mil euros até ao final do ano. Nesta rubrica há, ainda, a referência a habitações e edifícios: as habitações 

referem-se ao bairro da Corredoura que em tempos foi aprovada a sua venda e que neste momento 

estão registadas e prontas a ser vendidas e sendo possível fazê-lo, ainda, este ano só está prevista para 

o próximo ano. Por outro lado existem edifícios, as ETAR’s, que vão ser cedidas à SIMRIA e estão aqui 

contabilizadas para o ano e pode perfeitamente ser resolvida essa situação ainda no decorrer deste ano. 

Do lado da despesa, e quando se fala de despesa está-se a fazê-lo numa lógica financeira de 

pagamentos e não numa lógica de contratualização de contração de despesa que depois é espelhada 

nos orçamentos e relatórios de contas apresentado, tem-se vindo a ser reduzida e controlada exceto 

num item que são as despesas de capital que aparecem influenciadas pelas obras e pelo bolo financeiro 

das obras que estão a decorrer, nomeadamente as três referidas mais, ainda este ano e no próximo, o 

estádio municipal. Nas despesas com pessoal foi também feito um esforço para efetuar o cálculo mais 

aproximado da realidade possível. Assim sendo, fez-se uma projeção de quantas pessoas se irão 

reformar até 2026, que é toda a abrangência do plano, e chegou-se à conclusão que são cinquenta e 
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quatro trabalhadores. Destes cinquenta e quatro utilizou-se um critério que é por cada três saídas uma 

entrada que foi valorizada através de uma média feita entre o vencimento de um técnico superior, um 

assistente técnico e um assistente operacional. Esta previsão indica que a partir de 2015, e de acordo 

com aquilo que se tem ouvido o governo anunciar, os funcionários públicos passarão a ter direito 

novamente aos subsídios de férias, de natal e à redução dos 10% acima dos mil e quinhentos euros. A 

partir de 2018 está previsto um aumento de 1,5% nos salários dos funcionários, porque o congelamento 

do aumento de salários não pode durante a vida toda, daí aparecer um ligeiro aumento nas despesas 

com pessoal. Relativamente à aquisição de bens e serviços os valores aparecem aumentados, por força 

da execução do PAEL quer em 2012 quer em 2013, passando de três milhões setecentos e trinta e 

cinco, em 2011, para quatro milhões, este ano, e quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil, em 

2013, e a partir daí uma redução, mas isto tem a ver com a execução financeira. Entretanto, os valores 

com a aquisição de bens e serviços têm reduzido todos os anos, desde 2009, como se pode verificar 

pelos mapas apresentados e a contratação de nova despesa tem vindo a diminuir. O mesmo raciocínio 

será utilizado nas transferências correntes e o valor tem vindo a ser reduzido conforme o indicado nos 

mapas. Na aquisição de bens de capital pode verificar-se que o valor no primeiro semestre deste ano 

aumentou tendo-se contraído quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil euros de aquisição de bens 

de capital e tudo isto graça à execução financeira das obras em curso. As transferências de capital são 

de um milhão cento e quatro em 2009, um milhão e trinta e sete em 2012, quatrocentos e três em 2011 e 

duzentos e três no primeiro semestre deste ano. Relativamente ao quadro III é tudo. Em relação ao 

quadro II são referidas as medidas e aqui pode dizer-se que há uma vantagem pelo facto de se ter 

começado em 2012 a cobrança de duas receitas que permitiu que o reflexo que teria de se transcrever 

aqui no plano de ajustamento a introdução dessas medidas já aparece mesmo este ano, ou seja, 

começou-se o plano de ajustamento mesmo antes de o ter elaborado. Já houve, aqui, medidas que 

foram sendo tomadas, obviamente algumas por iniciativa própria e outros por imposição/sugestão da 

inspeção geral de finanças (IGF). Este trabalho iniciou-se já há algum tempo e portanto o ajustamento 

não foi tão duro e tão drástico como poderia ser caso não se tivessem tomado estas medidas 

anteriormente. Uma outra medida que em termos de quantificação não é mensurável, mas aparece 

depois como reflexo na aquisição de bens e serviços, é a implementação da contabilidade de custos que 

se encontra a funcionar, embora não se possa dizer que esteja a 100% mas já serve como dado 

informativo mensal, muito importante, sobre o que se gasta e onde se gasta. Entretanto, há aqui dois 

quadros que não se aplicam ao município de Vagos e que são o quadro V, referente à calendarização 

anual do endividamento líquido, e não se aplica a Vagos porque este não tem endividamento líquido 

excessivo, o quadro VI, que se refere à listagem das faturas e o quadro VII é lista das parcerias publico 

privadas (PPP). O quadro I, tal como já foi referido, é o repositório disto tudo. O quadro IV permite ver 

que ao longo da execução deste plano, sobretudo também pela iniciativa da câmara municipal que já o 

havia começado a fazer, existem aqui reduções significativas do total do endividamento de curto, médio 

e longo prazo do município de Vagos. Em 2010 o montante apurado, de acordo com o IGF ultrapassava 

os dezanove milhões de euros, em 2011 reduziu-se para dezoito milhões quinhentos e noventa e este 

ano o valor de dezasseis milhões oitocentos e cinquenta e nove aparece deflacionado em um milhão e 
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trezentos mil euros, uma vez que está aqui previsto o valor da venda dos terrenos do plano de pormenor 

da Boa Hora e que se terá de abater na dívida da autarquia. De qualquer modo mesmo acrescentando 

este valor, de um milhão e trezentos mil euros, evidencia uma redução de mais de um milhão de euros 

relativamente a 2010. Entretanto, aparece aqui um fator importante, ou seja, em 2026 o município terá 

uma dívida de curto, médio e longo prazo de dois milhões seiscentos e trinta e quatro mil euros. Como 

se pode verificar no quadro I na conta de gerência em 2026 ter-se-á um valor de dois milhões seiscentos 

e cinquenta e dois e isto quer dizer que cumpridos todos os pressupostos do programa de ajustamento 

em 2026 o município de vagos teria saldo suficiente para liquidar toda a sua dívida. Mas isto tendo em 

conta que durante este período dos catorze anos ter-se-ia, de acordo com tudo o que aqui está, espaço 

para qualquer coisa como setenta e quatro milhões de euros de investimento tudo recursos próprios do 

município, porque não foi contabilizado em momento algum a contração de qualquer empréstimo. 

Obviamente que os próximos executivos terão essa opção e poderão fazê-lo. De qualquer das formas 

este foi o cenário estabelecido, ou seja, não contabilizando qualquer empréstimo o município terá em 

2026 toda a sua dívida paga com a possibilidade de ter as despesas correntes todas normais para o 

funcionamento da câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e colocou uma 

questão relativa às tabelas apresentadas no quadro II onde aparece a indicação de um valor apurado, 

em 2011, de dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil euros julgando-se ser um valor total para se 

partir para uma redução de 10% no ano seguinte, valor total das despesas com atividades que tenham 

impacto nos custos de funcionamento. Entretanto, tem-se em 2012 a única redução que é de 10%, 

trezentos e sessenta e oito mil e setecentos e na coluna final, a que dá o total entre 2011 e 2017, onde 

se suponha encontrar o total da poupança feita aparece exatamente o contrário, ou seja, a diferença 

entre aquilo que eram os gastos e os 10% de poupança que se fizeram no ano de 2012. As poupanças 

que se fizeram após a intervenção da IGF que levou o município a repensar em algumas práticas e a 

alterar e a dirigir noutro sentido alguns excessos de despesa e daí a poupança em 2012. Depois, 

também, não se repete nos anos seguintes parecendo que não há mais nada para poupar de futuro. Dito 

isto o senhor deputado solicitou um esclarecimento ao senhor vereador relativamente a estas suas 

dúvidas. Entretanto, quis também saber porque é que numa altura em que se está a começar a fazer 

contenção o ano de 2013 vai ser o ano do valor mais elevado da aquisição de bens e serviços, num valor 

de quatro milhões e meio o que quer dizer um aumento em relação a 2012 na ordem dos 12%. ------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins começando por agradecer a 

explicação exaustiva que o senhor vereador fez relativamente ao PAEL. Depois de todas as dúvidas 

tiradas há muito pouco a dizer, apenas realçar alguns pontos: a importância do compromisso assumido 

pelo executivo no saneamento das contas, verificando-se uma acentuada redução de custos desde 

2010, e este ano, por força da IGF, aproxima-se do um milhão de euros; a proposta apresentada baseia-

se em métodos viáveis e muito próximo da realidade, tirando as previsões e os pressupostos que não 

são controláveis. O senhor deputado saúda com agrado o compromisso do município neste plano que 

vai apresentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ De seguida, pediu e usou da palavra o senhor deputado Pires Plácido para realçar duas notas: a 

primeira delas referiu-se à lei de compromissos, que se tem ouvido falar muito ultimamente, e que devia 

ser um ato de gestão natural de qualquer autarquia; a segunda teve a ver com a iniciativa do senhor 

vereador em discutir este programa ao estilo participativo com todos os grupos municipais, uma vez que, 

estas devem ser a boas práticas a adotar para que a maior parte das vezes a discussões se resolvam lá 

fora e aqui seja só para deliberar. Entretanto, felicitou o executivo pela iniciativa em encaminhar este 

programa para o plano II porque o programa I é de facto muito doloroso pois obriga o município a colocar 

todas as taxas municipais no máximo. Depois do que foi aqui apresentado referiu que o plano de 

redução e contenção de despesas e otimização da receitas feita por este executivo é de louvar e se esta 

boa prática tivesse sido adotada nos outros mandatos com certeza que não se estaria agora a falar em 

pagar dívidas superiores a noventa dias. Entretanto, questionou o senhor vereador relativamente à taxa 

de juro deste financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Silvério Regalado para esclarecer as dúvidas dos senhores 

deputados e acrescentar duas questões que não abordou na explicação anterior. A primeira delas é um 

agradecimento público a todos os funcionários do município que colaboraram exaustivamente na 

elaboração deste documento, sendo que o executivo é apenas o rosto do trabalho, que está por detrás, 

de várias pessoas da divisão financeira. Está presente nesta sessão o chefe da divisão financeira para 

qualquer esclarecimento mais técnico que possa surgir. Relativamente ao quadro II referiu que há ali 

uma informação que é relevante para o município que é a informação referente aos processos judiciais e 

extrajudiciais pendentes e colocou-se, aqui, para 2014, o valor que está provisionado neste momento 

para o processo lomba do forte velho e que é de um milhão quatrocentos e vinte e três mil euros. Este é 

o valor da petição inicial da empresa Licínio Ramos Lda. e portanto decidiu-se colocá-lo em 2014 pelo 

valor total e não pelo valor da execução desta última sentença da 1ª instância. Isto tem a ver, também, 

com as regras provisionais e a previsão feita foi neste montante que aqui aparece. Relativamente à 

questão da linha quatro da redução das despesas o valor apurado em 2011 foi de três milhões 

seiscentos e oitenta e sete e previu-se uma redução de 10% ainda para o decorrer deste ano, e depois 

não se previu mais porque também há um limite a partir do qual não se consegue reduzir mais e portanto 

não vale a pena estar a fazer-se previsões que não se vão conseguir cumprir porque o município tem de 

continuar a pagar a iluminação pública, transportes escolares e outros. O valor que aparece no final no 

total de 2011-2017 é calculado através de uma fórmula em que uma célula fechada vai buscar 

informação a todas as outras células e não se pode mexer. Na altura do preenchimento desta linha 

também houve algumas dúvidas e também por isso é que existe um interlocutor por parte do município, 

ou seja, para poder responder às perguntas solicitadas pela comissão de análise que irá analisar a 

candidatura do município de Vagos. De facto existiram muitas dúvidas no preenchimento deste quadro e 

houve uma interação muito grande entre o município e a DGAL. A lei foi publicada no dia 14, que era 

uma sexta feira, e no sábado entrava em vigor, e a câmara entrou em contacto com a DGAL a perguntar 

quando é que os mapas estariam disponíveis para se começar a trabalhar tendo esta informado de que a 

lei só estaria em vigor no dia seguinte e os mapas estariam disponíveis nessa altura. Escusado será 

dizer que no sábado não estavam mapas nenhuns disponíveis e que estavam sim na segunda feira e 
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depois disso houve umas quatro ou cinco alterações, precisamente porque eles estavam ainda a 

trabalhar nos mapas. Portanto, essa questão, também, fica pendente e obviamente analisar-se-á mas 

neste momento o plano está fechado e não vale a pena estar-se a mexer e enviar-se-á como está e caso 

haja alguma dúvida da parte deles eles suscitarão essa dúvida. Relativamente à questão de 2013 vir a 

ser um ano com mais despesas correntes nada tem a ver com o facto de ser um ano eleitoral e sim 

porque a execução financeira da despesa, quer em 2013 quer em 2012, aparece influenciada por via do 

PAEL e por isso será maior nestes anos embora os níveis de contração de despesa para 2013 estarão 

ao nível de 2011, portanto não há nenhum aumento. Em relação às questões levantadas pela bancada 

do PSD informou de que a taxa de juro, de acordo com a lei da república, e acrescida de quinze pontos 

base. E o que é isto? A câmara municipal foi informada pela associação nacional de municípios 

portugueses (ANMP) para se utilizar um valor de cerca de 2,6%, e esta informação foi recebida no dia da 

reunião de câmara, mas, por via de outras informações, foi utilizada para cálculo do PAEL, ou seja, do 

serviço da divida do custo do empréstimo utilizou-se um valor de 4,15%, portanto acima do valor que a 

ANMP indicou. Relativamente à lei dos compromissos e às boas práticas o senhor vereador é 

completamente de acordo com o senhor deputado Pires Plácido e por isso estranha a posição de alguns 

autarcas. Considera que é uma lei que se deve manter contudo deve ser ajustada/calibrada num caso ou 

outro, até porque existem muitas coisas que não dependem totalmente do município. Todos os 

municípios trabalham com a software house, incluindo Vagos, e necessitam de formatar os sistemas 

para fornecer a ajuda necessária na aplicação desta lei e o que é certo é que existem duas, a AIRC e a 

mediadata, e a câmara trabalha com a mediadata, mas até hoje nenhuma delas tem o sistema modelado 

de forma a poder aplicar em conformidade esta lei dos compromissos. Concluindo, ajustar sim revogar 

não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luis Oliveira e referiu que colocou 

aquela questão porque o que efetivamente titula o quadro é a redução da despesa e portanto tudo o que 

ali aparece é redução de despesa e no final de 2011-2017 o que está é o total da despesa reduzida, que 

é uma coisa bastante diferente. Relativamente à questão da aquisição de bens e serviços em 2013 há 

um aumento em relação a 2012 e há um aumento de 20% considerando 2011. Contudo, estar a olhar 

para estes números e para estes mapas todos é um exercício que vale pouco e cansa e estes quadros 

valem o que valem, as projeções e a análise perspetiva da evolução das coisas no município a catorze 

anos uma tarefa complicada e qualquer coisa de impensável prever com algum rigor. Qualquer número 

que aqui estivesse era um número aceitável porque nada disto tem a importância e o rigor que os 

números deviam ter, e isso o senhor vereador é o primeiro a reconhecer. Está-se perante um plano de 

resgate que no nosso município, como no país, vai “sair mais do pelo dos vaguenses do que no corte da 

gordura da despesa” uma vez que isto representa 87% de aumento da receita contra 13% da redução da 

despesa. O senhor deputado diz não existirem condições para se saber onde é que mais se poderia 

cortar e seguramente também não houve tempo para fazer melhor mas já se vinha fazendo alguma coisa 

e isso é bem evidente como já foi aqui referido. O município está perante a sua própria troika fruto 

também de uma governação de trinta e cinco anos efetuada sempre no mesmo sentido e daí concordar 

plenamente que é necessário existir uma lei de compromissos, independentemente das políticas e é 



 
 
 
 
 

 
 
 

 11 

pena que não exista uma lei dos compromissos clara para os organismos do estado central que 

continuam a pagar a seis e sete meses e a mais tempo do que isso e não se vê assim uma recuperação 

tão rápida quanto isso. O senhor deputado considera importante que fosse bem claro e transparente 

para a opinião pública o que se está realmente a passar no município e o que tudo isto implica em 

termos futuros, enormes cortes no investimento e portanto uma dificuldade grande em fazer qualquer 

coisa nos próximos anos e nos próximos mandatos para que não venham depois todos dizer que 

encontraram um buraco e não sabiam e que encontraram dificuldades orçamentais e que não sabiam 

que elas existiam. O senhor deputado quer que este plano de ajustamento, a que o grupo municipal do 

Movimento Vagos Primeiro também dará o seu voto favorável, porque é importante para a situação em 

que o município se encontra e porque é importante para a economia local, sendo um eufemismo chamar-

lhe plano de apoio à economia local porque a economia local não precisa de apoio mas sim que lhe 

paguem o que lhe devem, seja uma forma de apoiar o município a poder fazer aquilo que lhe compete e 

dessa forma ajudar a que a economia local tenha mais uma lufada de ar fresco. Terminou fazendo uma 

referência à disponibilidade do senhor vereador mas dizer que também houve disponibilidade da parte 

da mesa da assembleia municipal e dos membros dos dois grupos municipais para reunirem numa forma 

descontraída mas empenhada e sem outro intuito que não fosse o esclarecimento. Deixou também os 

parabéns à forma como tudo isto foi organizado, num tempo recorde, e esperar que melhores dias 

venham para o município e para o país e que se possa vir a ter algumas alegrias. As alegrias e as 

tristezas também partem muito daquilo que são as expetativas e tem de se ter cuidado e ser cada vez 

mais realistas e se outro mérito não tiver esta lei dos compromissos pelo menos que sirva para abrir os 

olhos para a realidade e por isso deve-se aproveitar a oportunidade. ------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor vereador Silvério esclareceu que fez questão de referir, tanto na apresentação 

como nas respostas, que se verificarem nas despesas de capital também existe um aumento significativo 

em 2012 e 2013. Obviamente que há aqui despesa que é contratada, de acordo com a lei dos 

compromissos, e  terá de ser paga no ano da sua contratação, ou seja, em 2013. A partir da aplicação 

da lei dos compromissos a divida transitada para o ano seguinte só vai poder ser a dívida contratada nos 

últimos três meses do ano, portanto toda a outra dívida tem de ser paga no ano. Este valor sofre um 

aumento, em 2012 e 2013, muito por força da aplicação do PAEL e da utilização do empréstimo no 

pagamento dessa despesa. Quando o senhor vereador disse que o nível de despesa era igual a 2011 

parte-se de um princípio de que há coisas que não estão aqui refletidas porque é o exercício que se fez 

onde se vai buscar as despesas de 2011 e somam-se aquelas que se vão pagar em 2013. Obviamente 

que se entende a preocupação do senhor deputado Jorge Luís e mais à frente, nesta sessão, ter-se-á 

oportunidade de ver que o reflexo para os munícipes, no corrente ano, nem vai ser nenhum, uma vez 

que, ir-se-á manter as mesmas taxas nomeadamente no IMI e na DERRAMA cobradas no ano de 2012. 

Irão existir reflexos, como é óbvio, ninguém diz que não, contudo é necessário que nestes períodos em 

que o ajustamento é feito tendo por detrás uma estagnação e não um crescimento é mais difícil fazer 

estes ajustamentos. É muito mais fácil fazer-se os ajustamentos quando existir mais receita porque, 

dando um exemplo, pode-se cortar na iluminação pública, como se tem vindo a fazer, e chegar ao final 

do ano e ter-se a mesma despesa que houve no ano passado ou até mais atendendo a que o IVA subiu. 
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Nestes períodos é mais difícil fazer-se ajustamentos. Por fim, os dados que estão aqui e de acordo com 

os cálculos efetuados, e uma previsão a catorze anos é um exercício difícil, há nesta equação fatores 

que não dependem do executivo outros que dependem mas pouco e outros que dependem totalmente. 

Aquilo que deveria acontecer no futuro é que os executivos, e tudo o que depender deles, têm que seguir 

ao máximo aquilo que esteve por base deste plano. Não há nenhuma preocupação, os níveis de 

investimento para 2012 e 2013 são muito elevados e em 2014 volta-se aos níveis de 2011, portanto 

também não há aqui uma quebra tão grande, e isto sem a contração de qualquer empréstimo neste 

período. Os autarcas que vierem de futuro terão essa prerrogativa, ou seja, podem pedir empréstimos se 

for necessário e usá-los em investimento. Por outro lado houve uma preocupação da parte deste 

executivo de ir às despesas correntes e transferi-las para o máximo de despesas de capital. ----------------- 

------ Encerradas as intervenções, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Seguidamente o senhor presidente da mesa submeteu o ponto dois da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião extraordinária da câmara municipal realizada no dia 27 de setembro de 2012, à 

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

------ PONTO DOIS: PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – AUTORIZAÇÃO PARA 
A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ATÉ AO LIMITE MÁXIMO 
DE 3.564.905,78€ - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL. ----- 
------ Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O senhor presidente da mesa submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, aprovado em reunião 

extraordinária da câmara municipal realizada no dia 27 de setembro de 2012, à discussão da 

assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI - TAXA PARA 2013. ---------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referi não serem necessários grandes 

comentários acerca destas duas questões, ou seja as taxas do IMI e a que vem a seguir da DERRAMA. 

Já se falou que a adesão ao programa que antecede não mexeu em toda a política financeira e 

económica da câmara municipal, face aquilo que já tinha sido o ajustamento recorrente da necessidade 

de ajustar e da necessidade imperiosa da IGF. Portanto, aquilo que o executivo propõe, por força da 

adesão há possibilidade de aderir ao programa II, é exatamente manter as taxas de IMI e DERRAMA 

que antecedem dos anos anteriores, no caso do IMI, no caso da DERRAMA do ano transato. --------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões para solicitar ao senhor 

presidente da câmara que especificasse os índices. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente e esclareceu: para os prédios urbanos 0.7; para os prédios 

urbanos avaliados nos termos do código 0.3; a DERRAMA taxa normal 1.25 e taxa reduzida 0.5. ----------- 

------ O senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ De seguida, o senhor presidente da mesa submete o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado 

em reunião extraordinária da câmara municipal realizada no dia 27 de setembro de 2012, à discussão da 

assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA A DERRAMA – TAXA PARA 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------ Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por 

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

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será devidamente assinada pelos membros da mesa. -------------------------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 
------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 
------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


